
بعث فخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، 
ونائبه الفريق الركن عيل محسن 
صالح، برقيتي عزاء ومواساة، يف 
وفاة مفتــي الجمهورية اليمنية 
القــايض العالمــة محمــد بن 
إســماعيل العمراني، الذي وافاه 
األجل بعــد حيــاة حافلة قىض 
معظمها بالعطــاء وخدمة الدين 

والوطن. 
ويف الربقيــة التــي بعثها، أكد 
فخامــة رئيــس الجمهورية، " 
أن الوطن خــر برحيل القايض 
العالمــة محمــد العمراني، أحد 
أجل علماء الدين وركن من أركان 
القضاء املشــهود لهم بالنزاهة 

والعدل". 
وأشاد فخامة الرئيس، بمناقب 
العالمة العمراني ومكانته العلمية 
التي جسدها طوال مشوار حياته 
يف خدمة املجتمع والوطن والدين 
اإلســالمي الحنيف ونرش تعاليم 
الرشيعة اإلســالمية الســمحاء 
وتنوير األجيال يف الفقه والفتوى 
وتعزيز قيم الوســطية واالعتدال 
ونبذ الفرقة والكراهية والتعصب 

الديني والفكري. 
ونوه فخامة الرئيس ، بما كان 
يتمتع به فقيــد الوطن من مقام 
عال واحرتام كبري بني أوساط كافة 
أبناء الشعب اليمني، نظرا لزهده 

وورعه وإخالصه وتفانيه يف خدمة 
دينه ووطنه ونرش مبادئ املحبة 

والسالم واألخوة والتسامح. 
وعرب رئيــس الجمهورية، عن 
خالص التعازي وصادق املواساة 
إىل كافة أفراد أرسة الفقيد القايض 
العمراني وأبناء الشــعب اليمني 
بهذا املصاب األليم.. ســائال الله 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم الجميع الصرب والسلوان، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
من جانبه نعــى نائب رئيس 
الجمهورية الفريــق الركن عيل 
محســن صالــح وفــاة مفتي 
الجمهورية القــايض محمد بن 

إسماعيل العمراني. 
وأشار نائب الرئيس، يف الربقية 
التي بعثها إىل أبنــاء الفقيد وإىل 
أبنــاء الشــعب اليمنــي واألمة 
اإلسالمية قاطبة، إىل مناقب الفقيد 
القايض العمراني باعتباره رمزاً 

من رموز الفقه املعارصين ومجدداً 
للمدرسة اليمنية يف الفقه والفتوى 
واإلصالح، وامتداداً عريقاً لنوابغ 
وفقهاء يمنيني أمثال الشوكاني 
وابن األمري الصنعاني وابن الوزير 
واملقبــيل والجــالل وغريهم من 
جهابذة العلــم والفقه والتقوى 

والصالح. 
وقال نائب الرئيــس: إن األمة 
اإلســالمية وهي تودع، بألم بالغ 
أحد أعالمهــا ورموزها الفقهية 

القــايض محمد بن إســماعيل 
العمراني، لتجد العزاء واملواساة 
لها، فيما تركــه الفقيد – يرحمه 
الله- من إرٍث غزيٍر، وإنتاج متميز 
أثرى املكتبة الفقهية ومّد طالب 
العلم والفقهاء واملجتهدين بكنوٍز 
من الفوائد التي ال ُتحىص وال تعد. 
وأكد نائــب رئيس الجمهورية 
بأن القايض العمراني عالوًة عىل 
ما ُعرف عنه مــن علمه وفقهه 
واجتهاده وعطاءاته فقد كان عىل 
صعيد الحياة الشخصية نموذجاً 
يف الزهد والصدق والتواضع، سهالً 
ليناً وصاحب روٍح جذابة يألفها 
الجميع، داعياً طالب العلم ودارسيه 
إىل االقتداء بهذا العلَم اليماني وأن 
يســريوا عىل خطاه وينهلوا من 
معينه الذي ال ينضب كي يحظوا 
بمحبة الله والناس أجمعني وُيكتب 
لهم التوفيق والرشاد فيما يقولون 

وفيما يتعلمون. 
وعرب نائب الرئيــس، يف ختام 
برقيتــه، عــن أصــدق التعازي 
واملواســاة ألرسة الفقيد ومحبيه 
وللشعب اليمني واألمة اإلسالمية 
بهذا املصاب الجلل، سائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته 
ويجزيه عن أمتنا خري الجزاء وأن 
يلهم أهلــه وذويه وطالبه الصرب 

والسلوان.

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل 
محســن صالح، األربعاء، خالل اتصال هاتفي، 
بقائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، 
عىل املستجدات امليدانية وما يحرزه األبطال من 
انتصارات عىل مليشيا االنقالب واإلرهاب الحوثية. 
واستمع نائب الرئيس، خالل االتصال، إىل تقرير 
موجز عن مجمل األوضاع ومــا يحرزه أبطال 

الجيش واملقاومة من انتصارات كبرية. 
وبارك نائــب الرئيس، انتصــارات الجيش 
واملقاومة واإلنجــازات الكبرية يف دحر وهزيمة 
مليشيا االنقالب واإلرهاب الحوثية املدعومة من 

إيران. 
وأشاد نائب الرئيس، بالتضحيات والبطوالت 
األسطورية التي يقدمها األبطال بمساندة رجال 
القبائل وكل األحرار، والدعم األخوي الصادق من 
األشقاء يف التحالف بقيادة اململكة يف سبيل إنهاء 

االنقالب واستعادة مؤسسات الدولة . 
من جانبــه، تطرق قائد املحــور إىل عدد من 
القضايا واملواضيع املتعلقة بالعمليات العسكرية، 
مشــرياً إىل املعنويات القتالية العالية للمقاتلني 

األبطال واستمرارهم يف تنفيذ املهام املطلوبة.

دعا رئيس مجلس النواب الشــيخ ســلطان 
الربكانــي، الحكومــة إىل رضورة إتخــاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة بشــكل عاجل، إليقاف تدهور 

الوضع االقتصادي واملايل والنقدي القائم حالياً. 
وشــدد الربكانــي عــىل رضورة الوصول إىل 
معالجات حقيقية، للتدهور االقتصادي، خصوصا 

وأن الوضع ال يحتمل التأخري. 
وقال الربكاني يف رسالة وجهها لرئيس الحكومة 
الدكتور معني عبدامللك "إن مجلس النواب وأعضاءه 
يدركون أهمية اتخاذكم كافة اإلجراءات الرضورية 
ملعالجة األوضاع وسيكونون معكم ومع اإلجراءات 
املتخذة لتصويب مسار السياسات املالية والنقدية 
بدًءا بتحصيل كافة موارد الدولــة وتوريدها إىل 
الخزينــة العامة، وعدم القبول بأي اســتثناء أو 
التســامح مع أي ممتنع أو القبول بأي متالعب، 

وكذا توجيه جميع املوارد بالعملة املحلية واألجنبية 
سواًء من إيرادات الدولة أو تلك الخاصة بالجوانب 
اإلنســانية أو اإلغاثة أو الهبــات أو القروض أو 
املساعدات عرب البنك املركزي وعودة العمل املرصيف 

إىل وضعه الطبيعي". 
وأضــاف رئيس مجلس النــواب "تعلمون ما 
وصل إليه الوضع االقتصــادي واملايل والنقدي يف 
البالد وخطورة ذلك بعد أن بلغت أســعار الرصف 
ذروتها وتجاوز الدوالر حاجــز األلف ريال، وهو 
أمر لم يكن متوقًعا ولم يكن بنفس الوقت طبيعياً 
بل عىل العكس هناك عوامل هي الســبب ولعلكم 
تعلمون ذلك بحكم متابعتكــم الحثيثة، وعليكم 
اتخاذ اإلجراءات لكبح جماح جنون أسعار الرصف 

وتصويب السياســة املالية والنقدية 
واتخاذ اإلجــراءات الرادعة وإجراء 

بحث رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، خالل لقائه بسفري جمهورية 
مرص العربية لدى اليمن، احمد فاروق، 
العالقات األخوية الثنائية املتميزة بني 
البلدين الشــقيقني، وآفاق تنميتها 

وتطويرها يف مختلف املجاالت. 
وتناول اللقاء، التحضريات الجارية 
لتفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية 
املرصية املشرتكة، والجهود املبذولة 
لرعاية اليمنيــني وإيالئهم االهتمام 

الالزم يف مرص. 
وتطرق اللقاء إىل املواقف املشرتكة 
تجاه عدد من القضايا ويف مقدمتها 
أمــن البحر األحمــر وتأمني املالحة 
الدولية، وتفادي كارثة خزان صافر 
الذي تستخدمه مليشيا الحوثي لالبتزاز 

السيايس. 
كما تم مناقشة مستجدات األوضاع 
عىل الســاحة الوطنية، والتطورات 

األخرية بما يف ذلــك الجهود الجارية 
الســتكمال تنفيذ اتفــاق الرياض، 
إضافة إىل الــرؤى املتطابقة للبلدين 

إزاء عدد من القضايا اإلقليمية وتنسيق 
املواقف املشرتكة. 

وجدد رئيس الــوزراء خالل اللقاء 

التأكيد عىل عمــق ومتانة العالقات 
اليمنية املرصية واملستندة إىل تاريخ 
طويل من التعاون األخوي املشرتك، 
واملواقف املرصية املرشفة تجاه الشعب 

اليمني يف مختلف الظروف واملواقف. 
ونوه بالحرص املشرتك عىل استمرار 
الدفع بهذه العالقات إىل آفاق متطورة 
ويف مختلف املجــاالت وبما يتوازى 
مع خصوصية العالقات بني البلدين 

والشعبني الشقيقني. 
وأكد الدكتور معني عبدامللك، موقف 
اليمن الداعم ملــرص يف حماية أمنها 
القومي وحماية حصتها يف مياه النيل 
وجهودها للتوصل إىل حل يف موضوع 

سد النهضة. 
وأشــار إىل أن اليمن ستكون دوما 
إىل جانب أشقائها يف مرص يف مختلف 

القضايا واملوضوعات ذات 
االهتمام املشرتك. 

تقرير خاص 
يستمر أبطال الجيش الوطني يف عدٍد من جبهات 
القتــال بمحافظة مأرب، تحقيــق االنتصارات 
امليدانية الســاحقة عىل مليشيا التمرد واالنقالب 
الحوثية املدعومة إيرانًيا، وسط خسائر كبرية يف 
العتاد واألرواح تتكبدها املليشيا بشكٍل يومٍي عىل 

أيدي األبطال. 
عىل امتداد جبهات القتال جنوًبا، وغرًبا، وشمايل 
غرب املحافظة، ُمنيت املليشيا الحوثية املتمردة 
املدعومة إيرانًيــا خالل اليومني املاضيني بهزيمٍة 
مريرة، تكشفها تلك االنهيارات الواسعة يف صفوف 

مقاتليها، والخسائر الكبرية التي تتكبدها.
وعىل امتداد مــرح العمليــات القتالية، يف 
املحورين الجنوبــي والغربي للمحافظة تحولت 

السالسل الجبلية والتبات يف مديريات مراد، جنوًبا، 
ورصواح، غرًبا إىل مقابر جماعية لعنارص مليشيا 
الحوثي املتمردة الذين قضوا برصاصات األبطال 
بالجيش الوطني وبرضبــات مدفعيته املركزة يف 

معارك مشتعلة حتى اللحظة.

جبهات مشتعلة 
خالل األيام القليلــة املاضية، تحولت جبهات 
القتال يف كل املحاور بمحافظة مأرب، إىل محرقة 
تلتهم حشود مليشــيا التمرد واالنقالب الحوثية 
املدعومة من إيران، حاصدًة أرواح املئات من زنابيل 
تلك املليشيا اإلرهابية التي زجت بهم إىل محارق 
املوت بغية تحقيق انتصارات وهمية، ما لبثت أن 
أفاقت منها ولم تجدها سوى مجرد أحالم تحولت 

إىل كابوس مرعب. 
تشــري املعلومات الواردة من جبهات القتال يف 

محيط املحافظة إىل أن تلــك الجبهات بدايًة من 
ميادين رصواح، عىل امتدادها يف املحور الغربي، 
ومروًرا بجبهات املحور الشــمايل الغربي، وحتى 
جبهات املحور الجنوبي، تحولت إىل مقابر جماعية 
تلتهم كل أنساق املليشيا التي دفعت بها خالل األيام 

املاضية بغية تحقيق تقدمات وهمية. 

تبدد أوهام المليشيا 
إن صالبة األبطال يف الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية ورجال القبائل املســاندين لهم يف تلك 
امليادين، لم تنفك أن حولت أوهام املليشيا الحوثية 
املدعومة إيرانًيا إىل مجــرد أضغاث أحالم، أرادت 
تحقيقها لكنها اصطدمت يف الوقت ذاته بصالبة 

األبطال التي بددت كل تلك األوهام. 
وعىل امتداد جبهــات القتال تلك 
يواصــل األبطال تنفيــذ الرضبات 

جبهات مشتعلة وانتصارات ساحقة في مأرب 
حترير كامل رحبة ومناطق شاسعة يف اجلدعان واملشجح واهنيارات كبرية ملليشيا إيران 
أبـطال اجليش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل يواصلون تقدمهم يف جبهة مـراد

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خالل لقائه، نائبة 
سفري االتحاد األوروبي والقائمة بأعماله ماريون الليس، أن السالم يف اليمن 
هو إرادة وطنية وغاية تنشدها الرشعية، وأن وقف إطالق النار هو الخطوة 

األوىل للوصول إىل حالة من التعايف يف اليمن. 
وقال بن دغر، إن أقرص الطرق لتحقيق سالم عادل وشامل يف اليمن هو 
إلزام الحوثيني باحرتام املرجعيات األساســية الثالث كأساس لحل يحقق 

مصلحة الشعب، ويحرتم إرادته. 
وخالل اللقاء، تطرق الدكتور بن دغر، إىل آخر املســتجدات عىل الساحة 
اليمنية، وتداعيات االنقالب الحوثي عىل الرشعية، وما ألحقه االنقالب من 

أرضار باليمن أرًضا ومجتمًعا ودولة وعىل مختلف املستويات. 
وجدد رئيس مجلس الشورى، ترحيب الرشعية بمبادرات السالم ومنها 
مبادرة اململكة العربية السعودية، وجهود األصدقاء يف أوروبا واملجتمع الدويل 
لوقف الحرب وتحقيق السالم والتي يرفض الحوثيون القبول بها والتعاطي 

معها، وهو األمر الذي يعرب عن الطبيعــة العدوانية للحوثيني 
املدعومني إيرانًيا. 

ناقش وزير الدفاع الفريــق الركن محمد 
املقديش، خالل ترؤســه، اجتماعاً موســعاً 
برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، 
املســتجدات والتطورات امليدانيــة والجهود 
التي تبذلها الهيئات والدوائر لخدمة املقاتلني 

وتسهيل مهامهم القتالية. 
وخالل االجتماع الذي حرضه رئيس هيئة 
األركان العامة قائد العمليات املشرتكة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، أشاد الوزير، بما يسطره 
أبطال الجيش واملقاومة الشعبية من انتصارات 
يف جبهات القتال بمحافظات البيضاء ومأرب 

والجوف. 

وشدد الفريق املقديش، عىل واحدية الجبهة 
واملعركة الوطنية املقّدسة يف كل أرض الوطن 
ضد العدو الوحيد لليمنيني جميعاً واملتمّثل يف 

مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانياً. 
وأكــد أن جميع أبناء الوطــن من الجيش 
واألمن واملقاومة يقاتلون اليوم يف خندق واحد 
ضد هذا العدو املتغطرس حتى اســتئصاله 

وإنهاء مرشوعه الخبيث. 
كما أكد وزير الدفاع، عىل أهمية مضاعفة 
الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بني الهيئات 

والدوائر ملا من شأنه تحقيق النرص 
عىل املليشــيا االنقالبية وحماية 

قال معمر اإلرياني وزير اإلعالم والثقافة والســياحة "إن 
مصادر محلية يف محافظة صنعاء أكدت قيام مليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران بتصوير مشــاهد تمثيلية يف وادي وجبال 

بقالن الواقعة بني مديريتي بني مطر وبالد الروس". 
وأضاف معمر اإلرياني يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
"أن املشاهد التمثيلية لعنارص مسلحة ترتدي لباس تنظيمي 
"القاعدة، داعش" تحضريا لنرشها خالل األيام القادمة عىل 

لسان عنارص التنظيمني يف محافظة البيضاء ”. 
وأشار اإلرياني إىل أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من فربكة 

مليشــيا الحوثي بيان عىل لسان تنظيم القاعدة، 
حاولت من خالله تضليل املجتمع الدويل والرأي العام 

قامت بتصويرها في صنعاء.. 

اإلرياين: املليشيا حترض لنرش مشاهد متثيلية عىل لسان القاعدة وداعش بالبيضاء 

ترأس اجتماعًا لرؤساء الهيئات ودوائر الوزارة بحضور رئيس األركان..

وزير الدفاع يؤكد عىل أمهية مضاعفة اجلهود حتى حتقيق النرص

نائب الرئيس يطلع عىل األوضاع امليدانية
ويبارك انتصارات اجليش

رئيس الربملان يدعو احلكومة إىل اختاذ إجراءات عاجلة إليقاف تدهور العملة

خـــــالل لــقـــائـــه ســفــير مـــصــر لـــدى بـــــالدنـــــا..

رئيس الوزراء يناقش العالقات الثنائية وحتضريات انعقاد اللجنة العليا املشرتكة

بن دغر: إلزام احلوثيني باحرتام املرجعيات الثالث أقرص الطرق إىل السالم 

التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

اليمنية املسلحة  للــقــوات  املعــنوي  التوجـيـه  دائرة  عــــن  تــصــدر 
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ســنهزم كل من يحاول املساس 

بوطننــا وبثقافتنــا وتاريخنا 

وجغرافيتنا وطموح شعبنا.

زاحفون نحو النَّرص
يدرك شــعبنا اليمني وترتسخ يف ذهنه 
كل يوم حقيقة أن ال مكان عىل ثرى هذه 
األرض الطاهرة املباركة ملشاريع العمالة 
واالرتزاق مهما صال باطلها وجال، ومهما 
أسندته قوى تعتقد أنها قادرة عىل صنع 
عظمة لها من خالل األدوات عىل حساب 
شعب عريق وذي حضارة ضاربة يف عمق 

التاريخ الحضارة للبرشية ..
شعب وحضارة ومجد ليس وليد الصدفة 
أو الطفرة االقتصادية التي اليمكن لها أن 

تجذر حضارة شعب وتصنع مجد أمة .. 
إىل زوال بالرضورة كل املشاريع الصغرية 
ذلك ألنها تتصادم مــع حقائق التاريخ 
لشعب تقول آيات مجده: إنه لم يفرط يوما 
عرب تاريخه بأرضه وكرامته، ولم يقبل يوما 
االستكانة لغاز أو طامع أو قميئ يطمع أن 
يصنع لنفســه بعض حكايات فخر عىل 

حساب شموخه وكرامته..
نعم ستكنس كل تلك املشاريع القميئة 
والحقرية بإرصار شعب وإرادة أمة وقوة 

انتماء لهذا الوطن أرضا وإنسانا..
وها هي مواكب الزحف تتحرك صوب 
قمة النرص املؤزر مسنودة بالتفاف شعبي 
كبري أدرك باكراً خطــورة تلك الكيانات 
املصطنعة ضــدا ألهدافــه وطموحاته 
وثوابته ويف مقدمتها وحدته وجمهوريته 
اللتان ضحى يف سبيل إنجازهما بقوافل 
من الشــهداء األبرار الذين يمثلون اليوم 
القدوة للمقاتلني يف كافة الجبهات من رجال 
الجيش الوطني وأبطال املقاومة الشعبية 

وصناديد القبائل الرشفاء ..
اليوم أو غدا أو بعد غد سيكمل شعبنا 
انتصــاره العظيم عىل مليشــيا العمالة 
واالرتزاق الحوثية املدعومة من إيران وكل 
املشاريع الصغرية التي تتغيا كسبا رخيصا 
عىل حساب الوطن وسيادته وأمنه وثوابته 

الوطنية ..
ستهزم كل تلك املشاريع وستذهب إىل 
مزبلة التاريخ وبوادر زوالها تلوح يف األفق 
إرشاقات تنبئ بنرص يماني مؤزر يكنس 
كل نفايات االرتهــان التي أجرمت بحق 
شــعبنا قتال وتدمريا وانتهاكا للحرمات 

وهدما للثوابت وبيعا للسيادة..
غدا أو بعد غد ســننترص وســننترص 
وسنحتفل يف كل ساحات الوطن ابتهاجا 
بالخالص من كل تلك النفايات النتنة وإن 

غدا لناظره قريب .

الرئيس ونائبه يعزيان يف وفاة القايض العالمة »العمراين« 

اجليش الوطني يصنع حتوالت لصالح اجلمهورية يف خمتلف اجلبهات
كــــترونـــي

عــــدد إ

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2...صـ  2



الــعـدد )١٩٨٩( الخميس ٥ ذو الحـجـة ١٤٤٢هـ - المــوافـــق ١٥ يــــولــيــو ٢٠٢١م أخبار وتتمات 22

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائيإعــالن قضـائي إعــالن قضـائيإعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي إعـالن قضــائـي إعـــــــــالن

إعـــــــــالن

إعـــــــــــــــــــــالن

إعــالن قــضــائــي

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطــري ســعـــيـد الــــصــوفــي
محــمــد احلــريبي
أحــمـــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس البرلمان

املدمرة عىل حياة الناس وعىل لقمة عيشهم ودوائهم وملبِسهم 
ونشاطهم الزراعي وعىل كل مناحي الحياة، ألن استمرار هذه الحالة 

املدمرة وتآكل مدخرات الناس سيكون لها عواقب خطرية". 
وأشار الربكاني، إىل أن كثرياً من األدوات لم يتم استخدامها وفقاً ملا 
هو متعارف عليه لتصحيح السياسة النقدية وضبط أسعار الرصف، 
فضالً عن رضورة القضاء عىل منظومة الفساد التي تغولت وشكلت 
رضراً كبرياً بالوطن واملواطن والسياســات االقتصادية واملالية 

والنقدية. 
ولفت إىل أن الظرف يقتــي رضورة إجراء التغيريات الحتمية 
التي صارت مطلباً داخلياً وخارجياً ورضورًة ال تقبل التأجيل وال 
التسويف لكي يتم تصحيح االختالالت، وأنتم تعلمون أن الحكومة 
وحدها من بيدها اتخاذ اإلجــراءات العاجلة والقادرة عىل توجيه 
الدعوة لألشقاء واألصدقاء ويف مقدمتهم الشقيقة الكربى اململكة 
العربية السعودية إىل التدخل والدعم العاجل والريع وفق برنامج 
إسعايف تعده الحكومة مهمته إيقاف التدهور ثم االنتقال ملرحلة 

تصحيح األوضاع برمتها. 
وقال رئيس مجلس النــواب "يتم رسعة اتخاذ كافة اإلجراءات 

الالزمة إليقاف التدهور والوصول إىل املعالجات الحقيقية". 
وحمل الربكاني، الحكومة مسؤولية التقاعس، مؤكدا أن "الوضع 
ال يحتمل التأخري وكل ســاعة تمر يتسُع فيها الَخرُق عىل الراِقع 

وتكرب الفجوة ويتضاعف الثمن وأنتم تدركون ذلك". 
أشــار إىل أن مجلس النواب ســيقوم بمتابعة اإلجراءات التي 

ستتخذها ومراقبة تطبيقها مراقبة كاملة. 

بن دغر
واســتعرض بن دغر يف اللقاء مع نائبة االتحاد األوروبي، سبل 

تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بني اليمن واالتحاد. 
من جانبها أكدت نائبة ســفري االتحــاد األوروبي، دعم الدول 
األوروبية للرشعية وحكومة الكفاءات السياسية، واستعداد أوروبا 
لالســتمرار يف تهيئة الظروف لتحقيق سالم عادل ودائم يف اليمن 

يحافظ عىل وحدة اليمن وأمنه واستقراره. 
وأشارت إىل مساهمة أوروبا يف دعم جهود اإلغاثة اإلنسانية يف 
اليمن..الفتة إىل مســاندة االتحاد األوروبي لجهود مبعوث األمم 

املتحدة الجديد. 
حرض اللقاء وزير االتصاالت وتقنية املعلومات الدكتور نجيب 
العوج، وعضو مجلس الشورى الدكتورة سمرية خميس، واألمني 

العام ملجلس الشورى الدكتور عبده املغلس.

رئيس الوزراء
وتطرق رئيس الوزراء إىل الجهود الجارية الســتكمال استعادة 
الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي املدعوم إيرانيا مع استمرار رفض 
وتعنت املليشــيا تجاه كل مبادرات الســالم وتصعيدها املستمر 
واستهدافها املتكرر للمدنيني والنازحني تنفيذا ألجندة ومرشوع 

إيران التخريبي يف املنطقة. 
من جانبه جدد الســفري املرصي موقف بــالده الثابت يف دعم 
الرشعية اليمنية وحرصها عىل امن واستقرار ووحدة اليمن.. مشددا 
عىل رضورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والعمل من أجل تمكني 

حكومة الكفاءات السياسية من أداء أعمالها. 
ولفت السفري املرصي إىل أن بالده ستقدم مساعدات طبية للشعب 
اليمني تشمل أجهزة ومعدات طبية، إضافة إىل منح دراسية جديدة 
لليمنيني.. منوها بالعالقات الثنائية املتميزة بني البلدين الشقيقني 

والحرص املشرتك عىل تعزيزها وتطويرها.
حرض اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء املهندس أنيس باحارثة.

وزير الدفاع 
 الوطن والحفاظ عىل الثوابت واملكتسبات الوطنية. 

كما عقد وزير الدفاع اجتماعاً منفصالً بقادة املناطق العسكرية الثالثة 
والسادسة والســابعة، بحضور رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 

املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز. 
واستمع الفريق املقديش، من القادة العسكريني إىل تقرير مفصل عن سري 
العمليات القتالية وما يسطره أبطال الجيش واملقاومة من مالحم بطولية 
خالدة يف ميادين الرشف والكرامة، مؤكداً أن هذه التضحيات ستتوج بالنرص 

الكبري للوطن والشعب. 
وعرب وزير الدفاع عن شــكره وتقديره لألشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة عىل ما يقّدمونه من دعم وإسناد 
للقوات املسلحة اليمنية يف معركة الوجود واملصري املشرتك ضد املليشيا الحوثية 

اإليرانية.
إىل ذلك أشاد رئيس هيئة األركان العامة، قائد العمليات املشرتكة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، باالنتصارات التــي يحققها أبطال الجيش ورجال 
املقاومة الشعبية البواسل يف جبهات محافظة البيضاء وغريها من الجبهات. 
وأكد الفريق بن عزيز – خالل اللقاء املوسع الذي عقد برئاسة وزير الدفاع 
الفريق الركن محمد عيل املقديش، وضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة 
الدفاع – أهّمية حشد الطاقات ومضاعفة الجهود إلنجاز النرص الكبري، عىل 

املليشيا الحوثية اإلرهابية. 
وأشار إىل أنه بإنجاز الجيش للنرص الكبري، عىل املليشيا الكهنوتية، سينهي 

مرشوعها العابر للحدود واملدّمر لألوطان.

جبهات مشتعلة
القاصمة واملوجعة ضد مليشيا التمرد واالنقالب، وخاللها يواصل 
األبطال االنتصارات امليدانية الساحقة عىل العدو الحوثي الذي تكبد 

اآلالف من عنارصه بني قتىل وجرحى وأرسى. 

انتصارات ساحقة 
تقول مصادر عســكرية بجبهــة مراد، يف املحــور الجنوبي 
للمحافظة: إن معارك رشسة بني أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية وبني املليشيا الحوثية املتمردة يف مختلف جبهات وميادين 
القتال يف املديريات ُمنيت فيها املليشيا الحوثية بهزيمٍة ساحقة يف 

مديرية رحبة، بعد تحريرها بشكٍل كامٍل.
وأكدت مصادر عســكرية يف حديث لـ"26 سبتمرب" أن قوات 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية تمكنت من تحرير كافة املناطق 
واملرتفعات يف مديرية رحبة، مشــريًة إىل تحرير منطقة علفاء، 
التابعة إدارياً ملديريــة الجوبة، وانتقال املعارك إىل محيط منطقة 

نجد املجمعة، وتحرير مناطق يف مديرية ماهلية. 
وأشارت املصادر إىل أن عنارص املليشيا الحوثية وقعت يف املعارك 
بني أســري وفار، الفتًة إىل أن مجاميع كبرية من عنارص املليشيا 
الحوثية سلمت نفسها لألبطال يف الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

بعد فرار قياداتها باتجاه محافظة البيضاء. 
وذكرت أن املعارك أسفرت عن ســقوط العرشات من عنارص 
املليشيا الحوثية املتمردة بني قتيل وجريح وأسري، إضافة إىل خسائر 
أخرى يف العتاد بنريان أبطال الجيــش الوطني وبغارات لطريان 
التحالف، فيما استعاد أبطال الجيش أطقماً بعتادها و3 عيارات 
ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات كبرية 

من الذخائر املتنوعة. 

تأمين أمني 
وعىل إثر تلك االنتصارات الكبرية لألبطــال يف الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية وقبائل مراد، أشــاد وكيل أول وزارة الداخلية 
اللواء الركن، محمد سالم بن عبود الرشيف باالنتصارات امليدانية 
والعسكرية الكبرية، التي أحرزها األبطال، ووجه األجهزة والوحدات 
األمنية، بتأمني مركز مديرية رحبة، وكافة املناطق التي تم تحريرها. 
ويف ترصيح لـ"ســبتمرب نت" ثمن وكيــل أول وزارة الداخلية 
البطوالت والتضحيات واملواقف الخالدة التي سطرها األبطال وهم 
يخوضون معركة تحرير واستعادة الوطن من قبضة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران، داعياً أولياء األمور يف املناطق، التي تقع 
تحت سيطرة املليشيا، إىل عدم الزج بأطفالهم الذي تقودهم مليشيا 

الحوثي اإلرهابية إىل محارق املوت والهالك.
وأشاد اللواء بن عبود بدور األشقاء يف التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية، والطلعات الجوية ملقاتالت التحالف 
التي رافقت انتصارات الجيش الوطني، من خالل استهدافها 
للتعزيزات والتجمعات العسكرية للمليشيا اإلرهابية املدعومة 

من إيران.

تقدمات في صرواح 
ويف الجبهة الغربية من محافظة مأرب، شهدت جبهات مختلف 
القتال يف مديرية رصواح، مواجهــات عنيفة بني أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية وبني املليشيا الحوثية املتمردة يف جبهات 
الكسارة، واملشجح، حيث تحولت تلك الجبهات إىل محارق للمليشيا. 
ووفق مصادر عسكرية فإن األبطال يف الجيش واملقاومة تمكنوا 
خالل إثر هجوم نوعي عىل مواقع مليشيا الحوثي اإلرهابية يف جبهة 
املشجح، من تحرير عدد منها، وألحق باملليشيا خسائر كبرية يف 

العتاد واألرواح. 

هزيمة للمليشيا في المخدرة 
ويف جبهة املخدرة، شــمايل املحافظة، حقق األبطال يف الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية تقدماً كبرياً إثر عملية عســكرية 
بالهجوم عىل مواقع تمركز املليشيا الحوثية يف منطقة آل مسمار، 
يف الجدعان، تمكن خاللها األبطال من تحرير املنطقة بشكٍل كامل، 

وسط انهيارات كبرية لعنارص املليشيا الحوثية.

اإلرياني
اليمني حول طبيعة واصطفاف عنارص التنظيمات اإلرهابية من املعارك 
الدائرة يف محافظة البيضاء، والتغطية عىل التنســيق امليداني بني الطرفني 

برعاية إيرانية . 
وأكد اإلرياني أن هذه الفربكات لن تنجح يف التغطية عىل العالقة الوطيدة 
بني التنظيمات اإلرهابية بمختلف مســمياتها، والتنسيق بينها إلضعاف 
الدولة والتأثري عىل املوقف العسكري للجيش واألجهزة األمنية وأداء دورها 
يف مكافحة اإلرهاب ومالحقة عنارصه، والحد من أنشطتها املزعزعة لألمن 

والسلم اإلقليمي والدويل . 
وجدد اإلرياني دعوة املجتمع الدويل لتقديم دعم حقيقي لجهود الحكومة 
الرشعية يف معركة اســتعادة الدولة وإسقاط االنقالب الحوثي املدعوم من 
إيران، وتثبيت سلطة الدولة واألمن واالستقرار يف كافة األرايض اليمنية، وتعزيز 
تدابري مكافحة اإلرهاب، ومعالجة أسبابه، واقتالع جذوره، وتجفيف منابعه 

الفكرية واملالية.

مــأرب  محكمــة  تعلــن 
عــىل  بــأن   اإلبتدائيــة 
ــد  ــده/ عبداملجي ــذ ض املنف
عــوض عــيل مثنــى تنفيــذ 
أمــر األداء الصــادر مــن 
محكمــة مــأرب االبتدائيــة 
برقــم 142لســنة 1441هـ 
وتاريــخ 24/ 1442/12هـ 
2020/8م  املوافــق13/ 
ــك  ــام وذل ــبعة أي ــالل س خ
بشــأن القضيــة التنفيذيــة 
1442هـــ  ــنة  85لس ــم  رق
فيمــا بــني طالــب التنفيــذ 
/ محمــد عــيل حمــد جالل 

ــده. ــذ ض واملنف

ــة  ــرار املحكم ــتناداً اىل ق اس
ــس  ــوم الخمي ــتها ي يف جلس
املوافــق  1442/11/21هـــ 
بخصــوص  2021/7/1م 
مــن  املقدمــة  الدعــوى 
مهــدي  أحمــد  املدعــي/ 
بطلــب  الحمــزي  حســن 
املدعــى عليــه/ ســنان عــيل 
محمــد ســنان  بطلــب إخالء 
عــني مؤجــرة فعــىل املدعــى 
عليــه الحضــور إىل املحكمــة 
2021/8/26م   تاريــخ  يف 
اتخــاذ  ســيتم  مالــم 

القانونيــة. اإلجــراءات 

تعــز  رشق  محكمــة  تعلــن 
ــى  ــىل املدع ــأن ع ــة ب االبتدائي
عليــه/ عبدالتــواب هاشــم عــيل 
أحمــد الحضــور إىل محكمــة 
رشق تعــز االبتدائيــة للــرد عــىل 
الدعــوى املرفوعــة مــن املدعية/ 
ــد الخشــيني  ــه قائ ســال عبدالل
بشــأن طلــب فســخ عقــد زواج 
وذلــك بالقضيــة الشــخصية 
ــنة 1442هـــ  ــم )202( لس رق
تاريــخ  مــن  شــهر  خــالل 
النــرش مالــم ســيتم الســري 
يف إجــراءات القضيــة بوجــه 
منصــوب وفقــاً للمــادة)45( 

ــات . ــون املرافع ــن قان م

ــارب  ــة م ــدم اىل محكم تق
أبوبكــر  األخ/  االبتدائيــة 
ــاً  عــىل عبــده ناجــي مدعي
ــه  ــأ يف بطاقت ــول خط حص
الشــخصية  حيــث ذكــر 
ــح  ــي والصحي ــه ناج لقب
الجعفــري ويصبــح اســمه 
الصحيــح أبوبكــر عــيل 
عبــده الجعفــري، ومــن له 
ــم  ــه تقدي ــرتاض علي أي اع
ــة  ــام املحكم ــه أم اعرتاض
ــن  ــهر م ــدة ش ــالل م خ
تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن.   

تعلن محكمــة مقبنــة االبتدائية 
بــأن عــىل املدعــى عليــه/ أحمد 
ــور  ــى الحض ــعيد مثن ــت س ثاب
إىل املحكمــة للــرد عــىل الدعــوى 
ــي/  ــن املدع ــده م ــة ض املرفوع
محمــد  أحمــد  عبدالحافــظ 
ــة  ــة املدني ــك بالقضي ثابــت وذل
رقــم )4( لســنة1442هـ خــالل 
ــذا  ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ش
ــري  ــيتم الس ــم س ــالن، مال االع
يف إجــراءات القضيــة بوجــه 
منصــوب وفقــاً للمــادة)45( 
املرافعــات  قانــون  مــن 
والتنفيــذ املدنــي رقــم )40( 

لســنة 2002م .

تنظــر محكمــة رشق تعــز االبتدائيــة 
ــنة  ــم )201( لس ــخصية برق ــوى ش دع
ــد  ــي/ ولي ــن املدع ــة م 1442هـــ املرفوع
ــايل  ــن أه ــد م ــد عبداملجي ــد أحم عبداملجي
املجليــة/ حاليــاً مغــرتب يف اإلمــارات 
ــه  ــى علي ــد املدع ــدة، ض ــة املتح العربي
ــوى  ــوع الدع ــي، وموض ــوب رشع منص
تغيــري اســم املدعــي مــن وليــد عبداملجيــد 
أحمــد عبداملجيــد إىل االســم / عامــر 
عبداملجيــد أحمــد عبداملجيــد كــون االســم 
األخــري )عامــر( هــو مــا اشــتهر بــه بــني 
ــه أي اعــرتاض  ــه، فمــن ل ــه وأهل أصدقائ
عــىل ذلــك عليــه التقــدم إىل محكمــة رشق 

ــرش. ــرتة الن ــالل ف ــة خ ــز االبتدائي تع

تعلــن محكمــة رشق تعــز االبتدائيــة 
بــأن عــىل املدعى عليــه أنــس محمد 
قاســم مرشــد الحضــور إىل محكمــة 
رشق تعــز االبتدائيــة للــرد عــىل 
ــة /  ــن املدعي ــة م ــوى املرفوع الدع
ــد  ــد قائ ــه محم ــل عبدالل ــر نبي غدي
ــكاح  ــد ن ــخ عق ــوى فس ــأن دع بش
ــم  ــخصية رق ــة الش ــك بالقضي وذل
)197( لســنة 1442هـــ خالل شــهر 
ــيتم  ــم س ــرش مال ــخ الن ــن تاري م
الســري يف إجــراءات القضيــة بوجــه 
ــن  ــادة)45( م ــاً للم ــوب وفق منص
ــي  ــذ املدن ــات والتنفي ــون املرافع قان

ــنة 2002م. ــم )40( لس رق

ــل  ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
التحضرييــة  واللجنــة  )تعــز(  بمحافظــة 
املجرييــن  التنمــوي  الشــبابي  للمجلــس 
ورصاده بأنــه تقــرر عقــد االجتماع التأســييس 
املوافــق 7/23/  الجمعــة  يــوم  للمجلــس 
2021م وذلــك يف تمــام الســاعة الواحــدة 
ظهــراً بمقــر / منــزل الشــيخ معتصــم ســعيد 
محمــد ســلطان ـ عزلــة/ مرشعــة مديريــة / 
ــرشوع  ــة م ــك ملناقش ــان وذل ــة وحدن مرشع
ــة  ــاب هيئ ــراره وانتخ ــايس وإق ــام األس النظ
ــس  ــش للمجل ــة وتفتي ــة رقاب ــة ولجن إداري
فعــىل األخــوة األعضــاء املؤسســني واملنتســبني 
واملــكان  الزمــان  يف  الحضــور  للمجلــس 

ــاله. ــن أع املحددي
علمــا بــأن بــاب االنتســاب ســيظل مفتوحــاً 
ــد  ــعيد محم ــم س ــدى األخ/ معتص ــك ل وذل
ســلطان ـ 772542154- حتــى موعــد عقــد 

االجتمــاع التأســييس للمجلــس.

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة 
تعــز والهيئــة اإلداريــة لجمعيــة جــرداد التنمويــة 
ــه  ــة بأن ــة العمومي ــاء الجمعي ــوة أعض ــة لإلخ الخريي
تقــرر دعوتكــم لحضــور عقــد االجتمــاع )العــام( بنــاء 
ــق  ــس املواف ــوم الخمي ــك ي ــة( وذل ــب الجمعي ــىل )طل ع
7/22/ 2021م الســاعة العــارشة صباحــا بمقــر / 
ســاحة مســتوصف جــرداد عزلــة/ بنــي عمــر ـ مديرية 

الشــمايتني للوقــوف أمــام القضايــا التاليــة:ـ 
ــة  ــة واإلداري ــر املالي ــة التقاري ــراءة ومناقش أـ ق

ــا. ــة عليه واملصادق
بـ  انتخاب هيئة إدارية للجمعية.

تـ  انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش .
ــاء  ــوة أعض ــة األخ ــن كاف ــى م ــك يرج ــة ذل وألهمي
الجمعيــة العموميــة الحضــور يف املــكان والزمــان 

املحدديــن يف هــذا اإلعــالن.

تعلــن نيابــة املنطقــة العســكرية الثالثــة بأنــه وتنفيــذاً لقــرار املحكمــة 
العســكرية الثالثــة الصــادر يف جلســتها املنعقــدة بتاريــخ6 ذو القعــدة 
ــم  ــة رق ــة الجنائي ــق 16 /6 /2021م يف القضي ــنة 1442هـــ املواف لس
42لســنة2021ج ج والخاصــة باتهــام ناجــي مبخــوت جميــح عايــض 
بــأن عليــه الحضــوراىل املحكمــة العســكرية الثالثــة لحضــور جلســات 
محاكمتــه مالــم فســيتم محاكمتــه طبقــاً إلجــراءات محاكمــة 
املتهمــني الفاريــن مــن وجــه العدالــة اســتناداً إىل نــص املــادة 385 ومــا 
بعدهــا مــن القــرار الجمهــوري رقــم 13لســنة 1994 بشــأن اإلجــراءات 

الجزائيــة العامــة.

وزارة الداخلية حتتفي بتخرج دفعات 
أمنية جديدة يف شبوة وأبني

العرادة يناقش مع نائب منسق األمم املتحدة الوضع اإلنساين للنازحني بمأرب 

نظمت وزارة الداخلية، االربعاء، 
حفل تخرج لعدد من منتســبي 
الوحدات األمنية بمحافظتي شبوة 

وأبني.
وتلقى املتخرجون الجدد تدريبات 
يف املهارات القتالية واملهام األمنية 
لرجال رشطة األمن العام والقوات 

الخاصة وحراسة املنشآت. 
وأكد وكيــل أول وزارة الداخلية 
اللــواء الركن محمد بــن عبود، 
ووكيل محافظة شــبوة الدكتور 
عبدالقوي ملروق، أهمية الدورات 
التخصصية، ودورها يف بناء قدرات 
االفراد يف مختلف الوحدات، وغرس 
قيم الوالء الوطني وحماية النظام 
والقانون وحقوق املواطن اليمني 

الحر والرافض لدعوات استعباده 
ومصادرة كرامته اإلنسانية. 

فيما اســتعرض مديــر دائرة 
حراسة املنشــآت بوزارة الداخلية 
العميد حاميــم املغلس، الربنامج 
العام للدورات ونوعية املشاركني 
فيهــا مــن الوحــدات األمنية 

بمحافظتي أبني وشبوة. 
حرض حفــل التخــرج، وكيل 
وزارة الداخليــة لقطاع الرشطة 
اللواء محمد االمــري، ومدير ادارة 
االدلة الجنائيــة والبحث الجنائي 
بالجمهورية اللواء سواده العيايش، 
وقائد محور عتق قائد اللواء ثالثني 
مشاة العميد عزيز العتيقي، وعدد 

من القيادات األمنية.

ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان 
العرادة مع نائب املنســق املقيم لألمم 
املتحدة للشــؤون اإلنســانية يف اليمن 
دييجو زوريــال، والوفد املرافق له أمس 
األربعاء مســتجدات الوضع اإلنساني 
واإلغاثي للنازحني يف مأرب، وسبل تعزيز 
التعاون والتنسيق يف إغاثتهم وإيوائهم 

وتأمني احتياجاتهم.
وأطلع املحافظ رئيس وأعضاء الوفد 
األممي بحضور وكيل املحافظة الدكتور 
عبدربه مفتــاح عىل خطة الســلطة 
املحلية لالستجابة الطارئة ومصفوفة 
احتياجاتها للعــام 2021م وجهودها 
املبذولة يف اســتقبال وإيواء النازحني.. 
معرباً عن أمله يف تعزيز الرشاكة اإلنسانية 
مع األمم املتحــدة ومنظماتها العاملة 
يف املحافظــة ورفع مســتوى التعاون 
والتنســيق معها إىل أعىل املســتويات 
بما يناســب طبيعة الوضع اإلنساني 
واالستثنائي، ويواكب حجم املأساة التي 
سببتها املليشيا الحوثية يف محافظة مأرب 

وباقي املحافظات اليمنية.

وأوضح أن مأرب اســتقبلت خالل 
السنوات الست املاضية أكثر من مليونني 
و231 ألف نازح يقيمون يف 139 مخيم 
نزوح يف املحافظة، ويشــكلون نسبة 
٪60 من إجمايل أعــداد النازحني عىل 
املستوى الوطني، مما فاقم التحديات، 
وضاعف حجم الضغوطات التي تواجه 
قيادة املحافظة يف إيواء هؤالء النازحني 
وتوفري احتياجاتهم وتأمني متطلباتهم 
الرضورية يف مجــاالت اإلغاثة واإليواء 
واملياه والصحة والتعليم وباقي متطلبات 

الحياة األساسية. 
وأشــاد العرادة بدور األمم املتحدة 
ومنظماتها العاملة يف محافظة مأرب يف 
تقديم املساعدات اإلنسانية الرضورية 
للنازحني خالل الفرتة املاضية، ودعاها 
إىل مضاعفة تلك الجهود وتكثيف حجم 
تدخالتها، وتنفيذ مزيد من املشــاريع 
التنموية واملســتدامة التي تســهم يف 
تحديث وتطوير البنية التحتية وإنشاء 
مرافق خدمية رضوريــة يف مخيمات 
النازحني وتجمعاتهم يف ظل اســتمرار 

حركة النزوح وتوافد اآلالف من النازحني 
الجدد إىل مأرب بشكل يومي.

من جهته أوضح نائب املنسق املقيم 
لألمم املتحــدة يف اليمــن، أن زيارته 
ملحافظــة مأرب تهــدف لالطالع عىل 
الوضع اإلنســاني واإلغاثي للنازحني 

عن كثب والتنسيق والتشاور مع قيادة 
املحافظة يف وضع الخطــط والربامج 
املشرتكة، وتحديد أهم املشاريع اإلنسانية 
األساسية التي تحقق االستجابة الريعة 
والطارئة الحتياجات النازحني يف كافة 

املجاالت.

وأكــد تفهم األمم املتحــدة لطبيعة 
الوضع اإلنساني االستثنائي والحرج الذي 
تمر به مأرب يف الوقت الراهن وما يعانيه 
النازحون واستشعارها بمسؤولياتها 
تجاههم واستعدادها لتعزيز الرشاكة 
مع قيادة املحافظة والتنســيق معها 
لحشد مزيد من املوارد وجلب مزيد من 
الرشكاء الدوليني ومضاعفة مســتوى 
التدخل اإلنساني واإلغاثي يف املحافظة 
بما يغطي االحتياجات املتزايدة للنازحني 

ويلبي تطلعاتهم.
حرض اللقاء املدير القطري لربنامج 
الغذاء العاملــي يف اليمن ،لوران بوكريا، 
ومديرة مكتب برنامــج الغذاء العاملي 
بعدن موتينتا شيموكا ،ومدير مكتب 
األمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية 
)األوتشا( بعدن رينيه نيينهويس، ومدير 
مكتب منظمة اليونسيف بعدن تشارلز 
نزوكي، ومدير مكتب األوتشــا بمأرب 
سانتوس ازيكو، ومدير مكتب منظمة 
الهجرة الدولية بمأرب وعدد من مدراء 

املكاتب التنفيذية املعنية يف املحافظة. 

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه يف يــوم )الســبت( 
املوافــق2021/7/3م تــم عقــد االجتمــاع التأســييس لـــ منظمة وفــاء لإلغاثــة والتنمية اإلنســانية 
والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس للمنظمــة وقــد تــم تعيــني أعضــاء 

ــة  ــم )1( للمنظم ــرار اإلداري رق ــش بالق ــة والتفتي ــة الرقاب ــاء ولجن ــس األمن مجل

أوال:ـ أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

األمني العامأحمد عبدالرحمن محمد أمني2رئيساًبكري يحيى عرج القديمي1

م/ صحيعبدالرحمن محمد عيل هزاع4م/ مايلعزي أحمد زيد سالم3

م/ اعالميمحمد عيل حسن محمد جحيش5

ثانيًا: لحنة الرقابة والتفتيش :

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عضواًمحمد أحمد مهدي الربعي2رئيساًعواظة محمد حاكم1

ًعبدالله جيالن شامي 3 مقررا
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أقر املجلس االقتصادي األعىل يف اجتماعه له برئاســة 
رئيس الوزراء رئيس املجلس الدكتور معني عبدامللك، عدداً 
من اإلجــراءات والتدابري الهادفــة إىل وضع حلول لوقف 
التدهور غري املقبول يف أسعار رصف العملة الوطنية، والذي 

ينعكس بآثاره عىل معيشة وحياة املواطنني اليومية. 
واعتمد املجلس عددا من السياســات الخاصة باتجاه 
تعزيز اإليرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها 
إىل الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث 
تقترص عىل اإلنفاق الحتمــي والرضوري، وبما يؤدي إىل 

تحقيق االستقرار املايل والنقدي. 
ووجه املجلس، الوزارات والجهات املختصة بتطبيق كل 
فيما يخصها يف السياســات املتخذة واملعتمدة والرفع إىل 

املجلس االقتصادي بنتائج ذلك أوال بأول. 
وأكد املجلس االقتصادي األعىل يف االجتماع املنعقد عرب 
االتصال املرئي، أن ما حدث يف أسعار رصف العملة الوطنية 
خالل اليومني املاضيني ليس له عوامل موضوعية بل مفتعلة 
جراء املضاربات وبث اإلشاعات والتأثري عىل السوق النقدية. 
كما أكد أن عىل البنك املركزي اليمني اتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة للحــد من عمليات املضاربــة وضبط الرصافني 
املخالفني بالتنسيق مع الوزارات والجهات املختصة وبشكل 

عاجل. 
وأقر املجلس اتخاذ اإلجــراءات القانونية الرادعة عىل 
الجهات غري امللتزمة بتطبيق القانون املايل والتوريد املركزي 

عىل املستويني املركزي واملحيل. 
وقال إن التنســيق جار وبتوجيهات من فخامة رئيس 
الجمهورية لتنفيذ ذلك عىل كل الجهات غري امللتزمة وبما 

يساعد عىل تخفيف الضغوط التي تواجهها املالية العامة 
ودعم سعر رصف العملة الوطنية والحفاظ عليها. 

ووافق املجلس االقتصادي األعىل عىل تشكيل لجنة وزارية 
مختصة من الوزارات ذات العالقة ملراجعة األوعية اإلرادية 
وتقديم املقرتحــات الالزمة ملا يمكن اتخاذه من إجراءات 

لتعديلها وتفعيلها ملناقشتها وإقرارها. 
وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باسترياد 

املشتقات النفطية وتقدير االحتياجات الفعلية بما يمنع 
املضاربة عىل أسعار العملة. 

كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة واملالية 
والجهات ذات العالقة بإعداد قوائم بمنع استرياد السلع 
غري الرضورية، بما يساهم يف التقليل من استنزاف العملة 

الصعبة. 
وشدد املجلس عىل إيجاد آليات مشرتكة بني السياستني 

النقدية واملالية للحفاظ عىل قيمة العملة الوطنية وتعزيز 
موارد الدولة عرب االســترياد املدروس وضبط وترشــيد 
اإلنفاق العام، وتشديد الرقابة عىل محالت الرصافة ومنع 

املضاربات بالعملة. 
وأشار إىل أن الحكومة ومع التزامها باستقاللية عمل 
البنك املركــزي اليمني يف إدارة السياســة النقدية وفق 
القوانني النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل يف هذه 
الظروف االستثنائية الراهنة للحفاظ عىل أسعار رصف 
العملة الوطنية باعتبار أن الوضع املعييش للمواطنني هو 

يف أوىل أولوياتها ومهامها. 
وكلف املجلس لجنــة من وزراء املاليــة والتخطيط 
والتعاون الدويل واالتصاالت وتقنية املعلومات تتوىل التنسيق 
مع البنك املركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات 
الوضعني املايل والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات املتخذة 
وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إىل املجلس 

االقتصادي األعىل ومجلس الوزراء. 
وأكد املجلــس االقتصادي األعىل املــي يف تنفيذ كل 
السياسات واإلصالحات النقدية واملالية واتخاذ كل ما يلزم 
من إجراءات لتعزيز اإليرادات ومكافحة الفساد وانتهاج 
الشفافية ومعاقبة املقرصين والجهات التي لم تؤد عملها 

عىل الوجه األمثل. 
وأعرب املجلس عن ثقته يف وقوف األشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية مع الحكومة 
والشعب اليمني يف هذا الظرف االستثنائي والتدخل العاجل 
للمســاهمة يف إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار 
اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطرية. 

وشدد رئيس الوزراء رئيس املجلس االقتصادي األعىل يف 
االجتماع، عىل أن الهبوط غري املربر يف سعر رصف العملة 
الوطنية يجب التعامل معه عىل أنه معركة توازي يف أهميتها 
املعركة العسكرية القائمة الستكمال استعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب، ما يحتم عىل جميع املواطنني الوقوف مع الدولة 

والحكومة. 
ولفت إىل أهمية توعية املواطنــني بان ما يحصل اآلن 
بالنسبة لسعر الرصف ال يقل أهمية عن املعركة العسكرية 

وعليهم أن ال ينساقوا وراء الشائعات. 
وقال " التقديرات املالية والنقدية املؤكدة تشري إىل أن ما 
حدث من انهيار يف أسعار الرصف وتحديدا خالل اليومني 
املاضيني غري مربر أو منطقي وال يتوافق مع حجم الكتلة 
النقدية املتداولة وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤرش 
ملخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف ملواجهته، وبدعم 
من أشقائنا يف تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية". 
وأكد الدكتور معني عبدامللك، أن املســؤولية تكاملية 
ويجب تكاتف الجهود بني الحكومة والبنك املركزي اليمني 
لوضع حد لهذا العبث يف أقوات ومعيشة املواطنني بعيدا عن 
املمارسات السياسية والكيدية والشخصية، فاملواطن لم 

يعد يحتمل أي أعباء إضافية يف الجانب املعييش. 
ووجه رئيس الوزراء بالتنفيذ العاجل والريع للقرارات 
التي اتخذهــا املجلس االقتصادي األعــىل، ورفع تقارير 
تفصيلية بمســتوى اإلنجاز، وأنه سيكون هناك متابعة 
مستمرة ملستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصري 

أو مماطلة يف هذا الجانب.

أكد وزير الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، خالل مشــاركته، يف االجتمــاع النصفي لوزراء 
خارجية حركة عــدم االنحياز الذي تســتضيفه العاصمة 
االذربيجانية باكو خالل الفرتة من 13 وحتى 14 يوليو الجاري، 
عرب تقنية االتصال املرئي، أن الحكومة اليمنية ستظل حريصة 

عىل السالم العادل املبني عىل أساس املرجعيات الثالث. 
وأوضــح وزير الخارجيــة يف كلمته التي ألقاها باســم 
الجمهورية اليمنية، أن الحكومة اليمنية ستظل حريصة عىل 
تحقيق السالم واالستقرار يف اليمن، وأنه من أجل ذلك، قدمت 

التنازالت تلو التنازالت. 
وأضاف أنه من أجل الســالم وحقن دماء الشعب اليمني 
العظيم قدمت الحكومــة الكثري من التنازالت وتعاملت بكل 
إيجابية مع مبادرات الســالم األمميــة واإلقليمية وآخرها 
املبادرة املقدمة من اململكة العربية السعودية الشقيقة والخطة 
املطروحة من األمم املتحدة وذلك وفقاً ملرجعيات الحل الشامل 

واملستدام يف اليمن. 
واملرجعيات الثالث، هي املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة وعىل رأسها القرار 2216. 
وأكد الوزير أن املليشــيات الحوثية، املدعومة من إيران، 

قابلت تنازالت الرشعية بمزيد من التعنت، وأنها رفضت كل 
املبادرات وتســتمر يف عدوانها عىل محافظة مأرب وقصفها 
بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية مستهدفة املدنيني 
األبرياء واألطفال والنساء والنازحني البالغ تعدادهم أكثر من 

2 مليون نازح. 
وثمن الوزير بن مبارك، عالياً دور تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة الرامي إىل إنهاء 
االنقالب واستعادة الدولة ومؤسساتها والحفاظ عىل الثوابت 
الوطنية وعىل رأسها أمن واستقرار ووحدة وسالمة األرايض 

اليمنية. 
وأشــاد بدعم جميع الدول املانحة التي تســاهم بتقديم 
املساعدات اإلنسانية ودعم العمل اإلغاثي يف اليمن للتخفيف من 
األزمة اإلنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها املليشيات 

الحوثية. 
وحول قضية خزان النفط صافر، قال وزير الخارجية "منذ 
قرابة 3 أعوام والحكومة اليمنية تحذر من حدوث كارثة بيئية 
واقتصادية وإنسانية يف البحر األحمر نتيجة استمرار رفض 
املليشيات الحوثية السماح لفريق األمم املتحدة بالوصول إىل 
خزان النفط العائــم صافر الذي يحتوي عىل أكثر من مليون 
برميل من النفط الخام ويوشك عىل االنفجار أو الترب يف أي 
وقت، وعىل الرغم من نقاشات األمم املتحدة مع الحوثيني عىل 
مدى عامني وعقد جلستني بهذا الشأن يف مجلس األمن يف يوليو 
2020 ويونيو 2021 إال أن الحوثيني يستخدمون الخزان بغرض 
االبتزاز السيايس وتهديد اإلقليم والعالم بكارثة ال يحمد عقباها 
ستؤثر عىل االقتصاد والبيئة واألحياء البحرية واملالحة الدولية 

يف منطقتنا بأكملها". 
وأضاف بن مبارك "أن اســتمرار التعامل بنفس الطريقة 

مع هذه املليشيات لن يأت بحل".. داعيا املجتمع الدويل لتحمل 
مسؤوليته القانونية واألخالقية ملعاقبة املسؤولني الحوثيني 
عن ملف خزان صافر ووضع نهاية لهذه الكارثة املحتملة التي 

سيعاني منها اليمن واإلقليم لـ25 سنة قادمة. 
كما دعا بن مبارك، إلدانة اســتمرار استهداف املليشيات 
الحوثية للمدنيني واملنشآت املدنية يف محافظات مأرب والبيضاء 
وتعز والحديدة والضالع وعىل املدنيني واألعيان املدنية يف اململكة 
العربية السعودية الشقيقة واستمرار تهديد املمرات البحرية 
الدولية باأللغام البحرية والــزوارق املفخخة، بدعم واضح 
ورصيح من قبل النظام اإليراني، وهو ما يشكل تحدياً صارخاً 

لكافة األعراف والقوانني الدولية. 
وحول فلســطني، أكد بن مبارك أن قضية فلســطني هي 
القضية الجوهرية الستقرار منطقة الرشق األوسط، ويجب 
أن تحظى باألولوية يف مداوالت الحركة وعىل كل املســتويات 
نظراً لعدالة القضية واتساقها مع مبادئ وأهداف حركة دعم 

االنحياز. 
وأعرب بن مبارك، عن إدانة الجمهورية اليمنية لالعتداءات 
اإلرسائيلية املستمرة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني يف 
مدينة القدس الرشيف وعىل قطاع غزة ورفضها بشكل قاطع 
لسياسة إرسائيل- القوة القائمة باالحتالل- الهادفة لتهويد 
مدينة القدس، وتغيري الوضع القانونــي والتاريخي القائم 
للمدينة ومقدساتها وتشويه طابعها العربي واإلسالمي وتغيري 
تركيبتها السكانية وفرض حقائق جديدة عىل األرض من خالل 
مصادرة األرايض الفلسطينية، وبناء آالف الوحدات االستيطانية 
الجديدة، وخاصة يف مدينة القدس، ويف مختلف مناطق الضفة 

الغربية. 
وشــدد عىل دعم الوصاية التاريخية لألردن عىل األماكن 

املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف القدس، ودوره يف حماية هذه 
املقدســات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، ودعم 
حقوق الشعب الفلسطيني الشــقيق غري القابلة للترصف 
وكفاحه حتى تحقيق كامل تطلعاتــه املرشوعة يف الحرية 
واالستقالل وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة، وعاصمتها 
القدس الرشقية املحتلة وبما يتوافــق مع قرارات الرشعية 

الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.
وفيما يتصل بأزمة سد النهضة االثيوبي، أكد وزير الخارجية 
موقف حكومة بالدنا الرافض ألي مساس بالحقوق التاريخية 
لجمهورية مرص العربية وجمهورية الســودان يف مياه النيل 
أو اإلرضار بمصالحهما واستخداماتهما املائية..مشددا عىل 
رضورة التوصل إىل حل سلمي توافقي يأخذ يف االعتبار مصالح 

دول املنبع واملصب. 
ولفت بن مبارك، إىل ما تواجهــه دول الحركة من أزمات 
وتحديات جائحة كورونا..منوها أن هذه الجائحة أثبتت أننا 
جميعا يف سفينة واحدة، وعليه فالبد من العمل الجاد والجماعي 
وحشد الطاقات والجهود ملواجهة هذا التحدي العاملي الذي يهدد 
حياة البرشية، وتعزيز التعاون بني دول الحركة من أجل تحقيق 
املصالح املشرتكة لشــعوبنا من خالل الدبلوماسية متعددة 

األطراف التي أصبحت اليوم رضورة ال غنى عنها. 
وقال وزير الخارجية وشؤون املغرتبني " البد ونحن نحتفل 
بمرور 65 عاما عىل إعالن اآلباء املؤسســني مبادئ باندونج 
العرشة التي بموجبها تأسست الحركة، أن نجدد التأكيد عىل 
أهمية االلتزام بهذه املبادئ وعىل رأسها مبادئ عدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول واحرتام سيادتها وسالمة أراضيها، 
ونتطلع إىل أن تصبح الحركة أكثــر موائمة وفعالية بهدف 

مواجهة التحديات عىل كل املستويات".

خالل مشاركته في اجتماعات »حركة عدم االنحياز«.. 

وزير اخلارجية يؤكد متسك احلكومة بخيار السالم القائم عىل املرجعيات الثالث

»االقتصادي األعىل« يقر عددا من اإلجراءات لوقف تدهور العملة

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم أن العام الدرايس 
الجديد 2022/2021م لجميع املراحل الدراسية 
سيبدأ يف 15 أغســطس املقبل عىل أن تبدأ عملية 
القيد والتســجيل واالنتقال يف جميــع املراحل 

الدراسية يف الثالث من الشهر ذاته.
وشدد وزير الرتبية والتعليم طارق العكربي يف 
ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( عىل مديري 
مكاتــب الرتبية يف املحافظــات التقيد بالفرتات 
الزمنية املحددة يف التقويم املدريس للعام الجديد 
ورضورة انتظام اإلدارات املدرســية الحكومية 
واألهليــة يف األول من أغســطس للتهيئة للعام 
الدرايس عــىل أن يكون انتظــام هيئة التدريس 

بمدارسهم يف 8 أغسطس املقبل.
وبحســب التقويم املدريس الذي صدر به قرار 
وزاري رقم 16 للعام 2021م أن الدراسة الفعلية 

للفصل الدرايس األول يف جميع املراحل الدراسية 
تبدأ يوم األحد يف 15 أغسطس.

وأوضح العكربي أن اختبارات النقل املدرسية 
لنهاية الفصل الــدرايس األول يف جميع املراحل 
الدراســية ســيتم إجراؤها يف 28 نوفمرب، فيما 
تبدأ إجازة منتصف العام الدرايس يف 12 ديسمرب 

وتستمر ملدة سبعة أيام.
ووفقا للتقويم املدريس فإن استئناف الدراسة 
الفعلية للفصــل الدرايس الثانــي يف الـ 19 من 
ديسمرب وتنتهي يف 17 مارس من العام املقبل، وتبدأ 
اختيارات النقل املدرسية لنهاية الفصل الدرايس 
الثاني يف جميع املراحل الدراســية يوم األحد 20 
مارس، فيما تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية العامة 
بقسميها )العلمي واألدبي( يف 15 مايو 2022م.  

بحث وزير االتصاالت وتقنية املعلومات الدكتور 
نجيب العوج، يف العاصمة الســعودية الرياض، 
مع املدير التنفيذي لرشكة االتصاالت السعودية 
))STC املهندس عليــان الوتيد، مجاالت التعاون 

بني الجانبني . 
وخالل اللقاء، أتفق الجانبان عىل العمل املشرتك 
إلعادة تفعيل كابــل اآللياف الضوئية الذي يربط 
اليمن باململكة ) الوديعة / رشورة( واالستفادة 
من الخدمات التي تقدمها الرشكة لدعم الرشكات 

العاملة باليمن. 
كما أتفقا عىل البحث والعمل املشرتك فيما يخص 
االشرتاك بالكابالت البحرية القريبة من اليمن بما 
يلبي مصالحة الطرفني باإلضافة إىل إمكانية توفري 
فرص تدريب وتاهيل للكادر اليمني يف االكاديميات 

التابعة لرشكة االتصاالت السعودية. 
ويف اللقاء، استعرض الوزير العوج الجهود التي 
تبذلها الوزارة واملؤسســات التابعة لها لالرتقاء 

بخدمة االتصــاالت واالنرتنت يف ظــل الظروف 
الراهنة وتوفري فرص لالستثمار يف قطاع االتصاالت 
وإمكانية التعاون يف مجال اعــادة تأهيل البنى 
التحتية املتعلقة بقطاع االتصاالت بما يتناسب مع 
االمكانية املتاحة ومن ذلك البناء املوسيس واملتعلق 
باالستفادة من خربة وتجربة االتصاالت السعودية 
يف مجال التدريب والتأهيل للخربات اليمنية يف قطاع 

االتصاالت. 
بدوره أبدى املهندس عليان الوتيد، اســتعداد 
الرشكة للتعاون مع الوزارة يف املجاالت التي من 

شأنها تطوير قطاع االتصاالت يف اليمن . 
حرض اللقاء، نائب سفري بالدنا لدى السعودية 
عبدامللك اإلريانــي ورئيس املكتب الفني بالوزارة 
املهندس وائل طرموم، كما حرضها من الجانب 
السعودي املهندس رياض بن سعيد معوض النائب 
األعىل للرئيس لوحدة األعمال و عدد من اعضاء 

اإلدارة العليا بالرشكة. 

وزارة الرتبية تعلن 15 أغسطس املقبل موعد 
بدء العام الدرايس اجلديد  

بالدنا والسعودية تتفقان عىل العمل إلعادة تفعيل 
كابل األلياف الضوئية الرابط بني البلدين

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، برقيتي عزاء ومواساة إىل 
مستشــار قائد املنطقة العسكرية السابعة 
الشــيخ محمد عبدالعزيز الشــليف، وأخيه 
الشيخ فيصل عبدالعزيز الشــليف، عزاهما 
فيهما باستشهاد نجليهما البطلني عبداملجيد 
وعبدالواحد الشــليف، وهما يؤديان واجبهما 
الوطني يف جبهات العزة والكرامة ضد املليشيات 

الحوثية املدعومة إيرانيا.
ونوه فخامة رئيس الجمهورية، بتضحيات 
الشهيدين البطلني إىل جانب رفاقهم من أبطال 
قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية وقبائل 
مأرب الذين يجســدون مالحم بطولية لقنت 
االنقالبيني الحوثيني دروسا قاسية لن ينسوها .
وعرب فخامة الرئيس عــن خالص تعازيه 
لكل أرس الشهداء االبطال  يف مارب والبيضاء 
والجوف وغريها من الجبهات الذين يقدمون 

حياتهم رخيصة يف سبيل انتصار الوطن وعزته 
وكرامته.. مبتهال إىل الله عز وجل أن يتغمد كافة 
الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم 
فسيح جناته ويلهم أهلهم الصرب والسلوان.    

وبعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عيل محســن صالح،  برقيتي عزاء ومواساة 
إىل الشيخ محمد عبدالعزيز الشليف مستشار 
قائد املنطقة العسكرية الســابعة وإىل أخيه 
الشيخ فيصل عبدالعزيز الشــليف، عزاهما 
فيها باستشهاد نجليهما البطلني عبداملجيد 
وعبدالواحد الشــليف، وهما يؤديان واجبهما 

الوطني يف جبهات العزة والكرامة.
وأشــاد نائب الرئيس يف الربقيتني، بمناقب 
الشــهيدين البطلني، وتضحياتهما ورفاقهم 
من أبطال القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
وقبائل مأرب، يف معركة الجمهورية والثورة ضد 
مليشيات االنقالب واإلرهاب الحوثي املدعومة 

من ماليل إيران، منوهاً إىل أن الشهيدين سارا 
عىل درب األبطــال من عائلة الشــليف وكل 
األحرار األبطال الذين يصنعون بدمائهم مالحم 

وبطوالت خالدة يف وجدان اليمنيني.
وعرب نائــب الرئيس، عن خالــص العزاء 
واملواساة ألرسة الشهيدين وأقاربهما ومحبيهم 
وكافة أرس شهداء، معركة الحرية والكرامة، 
ســائالً الله العيل القدير أن يتغمدهم بواسع 
رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم 

أهلهم وذويهم الصرب والسلوان.
مأرب.. تشــييع شــعبي لعدد من شهداء 

الجيش واملقاومة
 شيعت قيادة املنطقة العسكرية السابعة 
ومقاومة محافظــة صنعاء جثامني عدد من 
شهداء الجيش الوطني واملقاومة الشعبية الذين 
استشهدوا يف جبهات رشق صنعاء إىل مقربة 

الشهداء بمدينة مأرب 

 الجديــر ذكره أن من بني الشــهداء الذين 
شيعهم املئات الشهيد عبدالواحد فيصل الشليف 
وعبداملجيد محمدالشليف أوالد األخوان محمد 

وفيصل الشليف.
 ويعد الشــهيد عبداملجيد محمد الشــليف 
الشهيد الثالث من أوالد الشيخ القبيل املعروف 
محمد عبدالعزيز الشليف عضو مجلس مقاومة 
صنعاء الذي استشهد أبناؤه الثالثة وابن اخيه 
العميد فيصل الشــليف يف جبهات القتال مع 

الحوثيني رشق صنعاء قبل أيام. 
 وتعد أرسة بيت الشــليف من أكرب األرس 
القبلية يف نهم والتي دافعت عن اليمن ووقفت 
مع مرشوع الجمهوريــة وقاتلت مرشوع 
اإلمامة املدعومة من إيــران بكل اإلمكانات 
املتاحــة   وقدمت التضحيات الجســيمة يف 
مسرية الكفاح املســلح ضد مليشيا الحوثي 

املدعومة من إيران.

رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان باستشهاد نجيل حممد وفيصل الشليف
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*مــاذا عــن دور وزارة الداخلية 
وأجهزتها يف عملية تطبيع الحياة يف 

املناطق املحررة؟
بداية نرحب بكم ونشكر زيارتكم ومن 
خالل صحيفة26سبتمرب ونزف لقيادتنا 
السياسية، ولشعبنا اليمني أحر التهاني 
والتربيكات بمناسبة قدوم عيد األضحى 
املبارك، ســائلني الله تعاىل أن يأتي العيد 
القادم وقد تحررت بالدنا من فلول مليشيا 

الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران. 
وبالنسبة لوزارة الداخلية كما تعلمون 
أن الحكومة الرشعية الجديدة تشــكلت 
وفق اتفــاق الرياض، واتفــاق الرياض 
كما تعلمون له مالحق أمنية وعسكرية 
واقتصادية وسياســية، وكان من أوىل 
أولويات الحكومة قبــل نزولها إىل عدن 
تنفيذ الشق األمني والعسكري، وتم تنفيذ 
بعض أجزاء الشقني األمني والعسكري، 
ولكن بقيت نقاط كثرية معلقة خاصة يف 
مدينة عدن العاصمة املؤقتة، وكان االتفاق 
أن ننزل إىل عدن، والحكومة تســتكمل 
بقية هذه اإلجراءات، بعدها بدأنا بالنزول 
إىل عدن، وكما تعلمون ويعلم العالم أننا 
استقبلنا بالصواريخ، فاستلمنا الوزارة 
وتشكلت هذه الحكومة الجديدة، والبلد ما 
زال يمر بمعركة حرب ضد مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران، فكان بالتايل 
أن تكون هناك مهددات ومخاطر كثرية، 
ستواجهها الحكومة، وأوىل هذه املهددات 
واملخاطر امللف األمنــي، وهو ملف كبري 
يتطلب جهداً كبرياً أيضاً يحتاج إمكانيات 
كبرية، وتظافر الجهود من جميع الجهات، 
وقد حرصنا منذ الوهلة األوىل لوصولنا إىل 
عدن القيام بانتشال الوضع األمني اليسء 
الذي كانــت تمر به البــالد، ونكمل من 
سبقونا من زمالئنا الوزراء يف هذه الوزارة، 

ونبدأ من حيث انتهوا. 
بالنسبة لوزارة الداخلية، وجدنا حقيقة 
أثقال كبرية، منها ما يخص اإلمكانيات، 
ومنها ما يخص املرتبات ملنتسبي الوزارة، 
ومنها أيضاً ما يخص املهددات األمنية، يف 
املحافظات واملناطق املحررة، فبدأنا وفق 
هذه امللفات الشــائكة، بمناقشتها مع 
اإلخوة يف املجلس االنتقايل، وكيفية تنفيذ 
وإكمال الشق األمني بالذات وتوصلنا إىل 
نقاط إيجابية، ولكن فوجئنا مما حدث 
بعد ثالثة أشهر من االتفاق باقتحام قرص 
املعاشيق، ومحارصة منزل وزير الداخلية، 
مما سبب إرباكاً يف املشهد، وتعطيل عمل 
الحكومة، ألســباب قد تكــون معروفة 
عند البعض، وأســباب غري معروفة عند 
البعض اآلخر. والخالصــة أن الوضع لم 
يهيأ لعمل الحكومة بشكل صحيح وآمن، 
ولم نجد تنســيقاً وتعاوناً ملموساً، ألن 
هناك اختالفاً يف وجهات النظر يف أطراف 
االنتقايل أنفسهم، طرف يوافقك، وطرف 
آخر يعارضك، وكان هناك توافق ال بأس 
به، وكما يبدو أن الصوت املعيق هو الطرف 
املسيطر يف املجلس االنتقايل، مما أدى إىل ما 
وصلنا إليه، وهذا الصوت لم يتقدم خطوة 
واحدة، إىل تنفيذ الشق األمني وهو األهم 
الذي ينص عىل دمج جميع التشــكيالت 
األمنية تحــت وزارة الداخلية، وهذا من 
أبرز املعوقات التي ملسناها أثناء تواجدنا يف 
عدن، لم نستطع أن نمسك طرفاً معيناً من 
أطراف االنتقايل يستطيع أن يمي معنا 
قدماً يف تنفيذ الشق األمني، ألن هناك أكثر 

من طرف أثر عىل املشهد، وعىل االنتقايل 
وقراره، وأدى إىل ما أدى إليه.

تعدد األطراف
*كيف يبدو املشهد األمني الحايل يف 
العاصمة املؤقتة عدن؟ وما اإلجراءات 
التــي اتخذتها الــوزارة وأجهزتها 

األمنية؟
املشــهد األمني اليــوم يف العاصمة 
املؤقتة عدن كما تسمعون وتشاهدون 
غري مستقر، والسبب كما أسلفنا لم نجد 
طرفاً واحداً تســتطيع أن تناقش معه 
الجانب األمني يف عدن املتمثل يف االنتقايل، 

ألن االنتقايل هو فارض أمراً واقعاً اليوم 
يف العاصمة املؤقتة، فال يستطيع طرف 
معني أن يعطيك األمر والنهي يف موضوع 
معــني، وإذا اتفقت مع طــرف واحد، 
فالطرف اآلخر يقوم باملعارضة، وهكذا، 
وقد ذكرنا يف أكثر من مقابلة تلفزيونية، 
ويف أكثر من موقف وموقع أن تضارب 
الجهات األمنيــة وتداخلها مع بعضها 
البعض، وتعدد ســلطة القرار يؤدي إىل 
خلل يف تنفيذ املهــام، وعندما تكون يف 
نفس املحافظة ومعك أكثر من تشكيل 
أمني هي من تتصدر املشــهد وال يوجد 
غرفة عملية مشرتكة، وال توجد قيادة 
موحدة لهذه األجهــزة األمنية يحصل 
الخلل، وإذا تضارب مصدر القرار األمني 
هنا يحصل الخلــل أيضاً، ألن هذا ينهى 
وهــذا يأمر، وهذا يتدخــل يف صالحية 
اآلخر، فال يوجد قرار أمني واحد حالياً 
داخل العاصمة املؤقتة عدن، ألنك تجد 
أكثر من قرار، وعندما تجد أكثر من قرار 
يحصل تداخــل يف التوجيهات واألوامر، 
والتداخــل هذا يســتغل لطرف معني، 
يرى نفسه عىل حق والطرف اآلخر عىل 
باطل، بل أن األطراف األخرى تظن أن هذه 
املنطقة مؤمنة، وهكذا، يســتمر الخلل 
األمني نتيجة عدم وجود القرار األمني 
الواحد، لكن كما تسمعون وتشاهدون 
أن االختالالت األمنية واالغتياالت وتدهور 
املنظومة األمنية مستمرة يف عدن، وهذا 
كله بسبب االختالف واالزدواج يف القرار 
األمني يف تشكيالت االنتقايل فما بالك لو 
تم ضمهم إىل وزارة الداخلية ولم نستطيع 

حتى اآلن!

بناء الدولة
*منذ تقلدكم ملنصب وزارة الداخلية 
قمتم بأنشطة وزيارات ميدانية لعدد 
من املحافظات واملديريات وأجهزتها 
األمنية والرشطية.. ما الهدف من ذلك؟
من منطلق مسؤوليتنا يف الوازرة عىل 
جميع املحافظات واملناطق املحررة جاءت 
هذه الزيارات بعد أن أخذنا وقتنا يف عدن 
ووصلنا إىل قناعــة تامة أنه لم يوجد أي 
تجاوب من سلطة األمر الواقع يف عدن، 
واملتمثلــة باملجلس االنتقايل، مارســنا 

صالحيتنا ومهامنا يف املحافظات واملناطق 
املحررة، كوزير لــوزارة الداخلية وهي 
مسؤولة عن جميع املحافظات املحررة، 
فبدأ نشاطنا يف حرضموت املكال، وسيئون، 
واملهرة، وســتكون لنا زيارات إىل شبوة، 
وبقية املحافظات واملناطق املحررة قريباً 
إن شاء الله، وكان هناك مخطط لربنامج 
الحكومة أنها تزور املحافظات واملناطق 
املحررة، لكن ما حدث للحكومة يف عدن 
غري برنامجها، ومن واجب وزارة الداخلية 
ومسؤوليتها التي تحتم عليها أنها تزور 
هذه املحافظات املحــررة ألنها بحاجة 
إىل دعــم جانبها األمني واســتقرارها، 
وحقيقة كل املحافظات بحاجة إىل هذه 
الزيارات امليدانية وتفقد همومها وتلمس 
احتياجاتها وتعزيز األمن واالســتقرار 
فيها، وال يخفى أننا وجدنا تجاوباً كبرياً 
من السلطات املحلية، ومن أبناء املناطق 
أنفسهم وعندهم استشعار كبري بأهمية 
وجود الدولة، والحفاظ عىل مؤسساتها 
وأنه لن تقوم قائمة للدولة إذا لم يكن هناك 
احرتام ألداء مهام الدولة ومؤسســاتها 
املختلفة، وملسنا حقيقة ويفخر به الشعب 
أن هنالك أصواتاً تحب الدولة وتنشدها، 
وتحب أن تكون مؤسســات الدولة هي 
الفاعلة، فقد جربت بعض املحافظات حكم 
املليشيات، والترصفات الفردية العشوائية 
واالنقالبات، ووجدت أن االستقرار ليس 
يف مرشوع املليشــيات، وإنما يف وجود 
الدولة ومؤسســاتها املختلفة، ونحن يف 
زيارتنا امليدانية نحاول أن نحسن األوضاع 
األمنية بقدر اإلمكانات املتاحة لدى وزارة 

الداخلية ونتعاون مع السلطات املحلية يف 
جميع املحافظات واملناطق املحررة، لتذليل 
التحديات والصعوبات يف تلك املحافظات.

تعاون ودعم
* خالل زيارتكــم األخرية ملحافظة 
املهرة، التقيتم مع قائد قوات التحالف 
العربي الداعم للرشعية يف املحافظة، 

ما أهمية هذا اللقاء؟
قيــادة التحالف العربــي يف املناطق 
املحررة كان لنا نصيــب يف االلتقاء بهم 
ســواء يف محافظة املهرة، أو يف سيئون، 
وقيادة التحالف العربــي لها دور كبري 

يف الحفاظ عىل الدولة ومؤسســتها وما 
تزال تعمل عىل دعمها من أجل استعادة 
ما تبقى مــن أرض الوطن، وكان اللقاء 
مع قائد التحالف العربي يف املهرة، ضمن 
التعاون املشرتك والتنسيق األمني لتحقيق 
األمن واالستقرار يف هذه املناطق،سواء يف 
املهرة أو سيئون، وأيضاً بخصوص محاربه 
ظاهرة تهريب السالح واملخدرات ملليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران بحكم 
ان موقع بالدنا الجغرايف عىل الســواحل 
الرشقية، التي اتخذت من هذه السواحل 
ممراً لتهريب املخدرات والحشيش، فكان 
اللقاء لتنســيق الجهود املشرتكة فيما 
بيننا يف مجال األمن واالستقرار والتعاون 
يف محاربة التهريب والتنظيمات اإلرهابية 

كالقاعدة وداعش. 

تعزيز التعاون
* قمتم بزيارة رســمية لجمهورية 
مرص العربية، قبل شهر من اآلن، ما 

الهدف من تلك الزيارة ونتائجها؟ 
تعترب دولة مرص العربية دولة شقيقة 
وهي عضو يف التحالف العربي الذي تشكل 
لدعم الدولــة الرشعيــة وكان لنا لقاء 
مع وزيــر الداخلية املرصي، وذلك لبحث 
مجاالت التعاون األمني املشرتك يف مجال 
محاربة اإلرهاب، ومكافحة التهريب بكل 
أنواعه وأشــكاله، وكذلك تأمني حوض 
البحــر األحمر كوننا مشــرتكني يف هذا 
الحوض ســواء يف مضيق باب املندب، أو 
قناة الســويس، فأي تهديد لباب املندب 
يؤثر سلباً عىل قناة السويس، والعكس، 

فــكان اللقاء لتعزيز التعاون املشــرتك 
لتطوير الجهاز األمني يف وزارة الداخلية 
بعد تعرضها النقالب املليشيات، التنسيق 
الستيعاب دورات تدريبية مختلفة لكوادر 
الوزارة سواء يف الدراسات العليا، أو املجال 
التدريبي النوعي يف مختلف التخصصات 
للبحث الجنائي واألدلة الجنائية، بما يحقق 
استعادة األمن واالســتقرار والسكينة 
العامة يف املحافظــات واملناطق املحررة 

وتطويرها.

تأهيل واهتمام
* عملية التأهيل والتدريب تشــكل 
أهمية قصوى ألجهزة الرشطة.. ما هي 
خططكم التوسعية يف هذا املجال، ال 
سيما وأن كلية الرشطة يف حرضموت 

أصبحت رصحاً أكاديمياً مهماً ؟
يأتي اهتمام قيــادة وزارة الداخلية 
بإعادة فتح كلية الرشطة يف حرضموت 
باعتبار أن التدريب النوعي أمر مهم جدا 
لتطوير الجانب األمني، فكلما كان الكادر 
الذي يتبع الوزارة عىل مســتوى عال من 
التدريب النوعــي والتأهيل املهني، وعىل 
مستوى عال من اليقظة والحذر يستطيع 
هذا الكادر أن يحقق األمن واالســتقرار 
والســكينة والطمأنينة، من هذا املنطلق 
يأتي اهتمام الوزارة وبتوجيهات رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبد ربه منصور 
هادي، وإصداره قراراً جمهورياً بإنشاء 
كلية الرشطة يف حرضموت يأتي يف هذا 
الجانــب لتعزيز ورفــد وزارة الداخلية 
وأجهزتها األمنية بالــكادر املتخصص 
واملهنــي واملؤهل واملتمكــن يف تحقيق 
األمن واالســتقرار سواء يف إدارات األمن، 
والرشطة والجوازات، واملطارات واملنافذ 
الربية والبحرية، ويف كافة إدارات الوزارة 
وأجهزتها األمنية، من هذا املنطلق كان لنا 
دور يف تعزيز التعاون ودعم كلية الرشطة 
يف حرضموت، بما يحقق مخرجات جيدة، 
تحقق األمن واالستقرار املنشود، وهذا ما 
حظي من االهتمام يف زيارتنا ملرص حينها، 
ومدير كلية الرشطة كان معنا يف الوفد من 
أجل تحســني وتطوير مناهج التعليم يف 
كلية الرشطة مواكبة للتطور العلمي الذي 

وصل إليه العالم اليوم.
* شكلت جائحة كورونا كوفيد19 
تحديات كبرية يف شتى مجاالت الحياة، 
ومنها الجانب األمنــي، كيف توجه 
قيادة وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية 

هذه الجائحة ؟
حقيقة فريوس وباء كورونا هو وباء 
عاملي، والعالم كما تعلمون أصبح اليوم 
قرية واحدة، ودور وزارة الداخلية يعترب 
جزءا من األدوار التي تعمل عىل مكافحة 
وتحجيم والسيطرة عىل انتشار هذا الوباء، 
وذلك عرب التنســيق ما بني الدول بشكل 
عام يف إطار التعاون املشــرتك مع وزارة 
الصحة العامة والسكان، ووزارة النقل، يف 
كيفية حرص هذا الوباء، والسيطرة عليه 
يف املنافذ الربية والبحرية والجوية، ويتمثل 
يف االشــرتاطات املعروفــة دولياً، بتنقل 
املســافرين وكيفية الحصول عىل اإلذن، 
بالنســبة للدخول أو الخروج من أرض 
الوطن، وأيضاً إذا حدث انتشار وتصاعد 
يف األرقام، بني املصابني بكوفيد19، هناك 
تنســيق مع لجنة مشــرتكة مع وزارة 
الصحة، يتم بموجبها التعميم، يف مناطق 
معينة ومنع التجمعــات يف محافظات 

ومناطق معينــة، ودورنا تركز يف جانب 
التعاون والتنسيق ما بني هذه الجهات يف 
نرش التوعية واملنشورات والتعاميم تمنع 
تجمع املواطنني، ونرش األفراد يف مناطق 
معينة، وإذا استدعى األمر يكون حرض 
تجوال يف بعــض املناطق املعينة تمارس 
وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية دورا كبريا 
يف هذا املجال، بالنسبة للنقاط والدوريات 
التي تمنع االنتشار وتجمعات املواطنني 

بشكل عشوائي.

لملمة الشتات
* ظاهرة املخدرات وتهريبها تتزايد 
بشكل كبري يف اآلونة األخرية، ما هي 
خطــة وزارة الداخلية ملواجهة هذه 

الظاهرة؟
ظاهرة املخدرات والحشيش هي ظاهرة 
عاملية، وبحكــم موقع بالدنــا الجغرايف، 
فقد أصبحت اليمــن منطقة عبور وممر 
وتنقل ما بني القارات بشكل عام، فتأثرت 
بموقعها الجغرايف، وأصبحــت جزءاً من 
هذا العالم الذي يؤثر ويتأثر به، فقد كانت 
بالدنا خالل السنوات املاضية، منطقة مرور 
وعبور للتهريب لكنهــا، يف الفرتة األخرية 
أصبحت منطقة ترويج يروج لهذه اآلفة، 
وهذا كله بســبب انقالب مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيــران عىل الدولة 
ومؤسساتها املختلفة، ومن ضمن مآيس 
مليشيا الحوثي اإلرهابية أنها جعلت األجهزة 
األمنية تنهار بشكل كبري، وأصبحت الدولة 
منشغلة بمعركة التحرير، وهذا االنشغال 
أثر بجوانب أمنية، ونحــن اآلن نحاول أن 
نلملم هذا الشتات بالنسبة لألجهزة األمنية، 
ونجمعها، ونتكاتف جميعاً لرفع املعنويات 
وترتيب الصفــوف، يف الجانب األمني ويف 
جميع املحافظات واملناطق املحررة للقضاء 
عىل هذه الظاهرة التي تعترب أخطر بكثري 
من عملية غســيل الدماغ التــي تنفذها 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية عىل البرش، ألن 
غســيل الدماغ الذي تقوم به تلك العصابة 
اإلجرامية املارقة عىل أبنــاء املناطق التي 
تقع تحت ســيطرتها، وتقوم بإقناعهم 
أنهم يقاتلون األمريكان، وهم يف األساس 
يقاتلون إخوانهم اليمنيني، وتجربهم عىل 
تناول املخدرات والحشيش التي تخرجهم 
تماماً عن حياتهــم الطبيعية، ويف حقيقة 
األمر أن ظاهرة انتشار املخدرات والحشيش 
تعتــرب ظاهرة خطرية تهــدد حياة الفرد 
واألرسة واملجتمع، وتجعل الفرد ينهار كليا، 
ونحن يف قيادة الوزارة نسعى ملحاربة هذه 
الظاهرة الخطرية، ونعقد الكثري من ورش 
العمل ملحاربتها، وقد قمنا بالكثري من عقد 
الورش والندوات فيما يخص هذا الجانب، 
والتي توجه الناس بخطورة هذه الظاهرة، 
وخطورتها عــىل املجتمعات قبل أن تكون 
خطورتها عىل الدولة، وقمنا أيضاً يف األجهزة 
األمنيــة بحمالت توعويــة يف املحافظات 
واملناطق املحررة، وقد حققت نجاحاً كبرياً 
يف هذا املجال، ومحاربة هذه الظاهرة، وقد تم 
القبض عىل الكثري ممن يتعاطون املخدرات 
والحشيش ويعملون عىل ترويجها، وتم أيضاً 
ضبط كميات كبرية من املخدرات والحشيش، 
وال زالت الوحــدات واألجهزة األمنية تؤدي 
واجبها ومهامها حتى اليوم، وما يساعدنا يف 
هذا املجال هو الوعي املجتمعي الذي ملسناه، 
فكلما كان الوعي املجتمعي حارضاً بخطورة 
هذه الظاهرة استطعنا أن نحقق تقدما كبرياً 

يف محاربة هذه الظاهرة.

:" وزير الداخلية اللواء الركن/ إبراهيم حيدان لـ"

حرصنا عىل انتشال الوضع األمني اليسء يف العاصمة عدن واملحافظات املحررة  ولكن واجهتنا معيقات كثرية
أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن وزارته عملت منذ وصولها عدن عىل انتشال الوضع 
األمنــي اليسء الذي كانت تمر به البــالد، وواجهت تلك الجهود كثرياً مــن املعوقات منها ما يخص 
اإلمكانات ، ومنها ما يخص مرتبات منتسبي الوزارة، ومنها ما يخص املهددات األمنية يف املحافظات 

واملناطق املحررة، وغريها من امللفات الشائكة. 
وقال اللواء الركن حيدان يف حوار خاص لـ »26ســبتمرب«: إن من ضمن امللفات الشــائكة التي بدأ 
بمناقشتها كانت مع األخوة يف املجلس االنتقايل، وكيفية تنفيذ وإكمال الشق األمني بالذات، وتوصلنا 
إىل نقاط إيجابية، ولكننا فوجئنا بعد ثالثة أشهر من االتفاق باقتحام قرص املعاشيق ومحارصة منزل 

وزير الداخلية مما سبب إرباكاً للمشهد وتعطيل عمل الحكومة.
وأشــار وزير الداخلية إىل  أن السلطات املحلية يف املحافظات املحررة تسعى بجهود حثيثة إىل ترسيخ 

الدولة والنظام والقانون، وقد نجحت أغلبها يف إرساء مداميك الدولة وبناء مؤسساتها .
وتطرق اللواء الركن ابراهيم حيدان إىل جملة مــن القضايا املهمة واملتصلة بالجانب األمني وتطوير 

املؤسسة األمنية يف جميع املحافظات املحررة  وإىل ما جاء يف اللقاء:

   حاوره : رفيق السامعي

    نسعى إلى تحسين األوضاع األمنية وفق اإلمكانات المتاحة بالتعاون 
مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة

    لمسنا من السلطات المحلية وأبناء المحافظات المحررة اهتماما بأهمية وجود الدولة ومؤسساتها

    األجهــزة األمنية لها دور كبير في مجال مواجهة فيروس كورونا 
بالتعاون مع الجهات األخرى ذات االختصاص

    نعمل على تأهيل وتدريب منتسبي الوزارة وبما يحقق األداء األمني األفضل
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قال الفريق صغري بن عزيز رئيس هيئة األركان العامة -قائد العمليات املشرتكة: إن املرحلة القادمة 

حافلة بالكثري من االنتصارات، معترباً العملية العســكرية الحالية يف محافظة البيضاء رسالة عىل 

غطرسة العدو الحوثي، ومطمئناً اليمنيني بأن مأرب يستحيل سقوطها.

وأوضح الفريق بن عزيز يف حوار مع »الرشق األوســط« أن مأرب تمثل اليوم إرادة الشعب اليمني 

التواق للحرية والحياة الكريمة وبناء دولته الوطنية بهويتها العربية، مبيناً أن املدينة اآلهلة باملدنيني 

وماليني النازحني سقط عليها خالل األشهر القليلة املاضية أكثر من 60 صاروخاً باليستياً والعرشات 

من املسريات االنتحارية. ويرى رئيس هيئة األركان العامة أن الوقت حان ليوحد أبناء اليمن جهودهم 

وإمكاناتهم ملواجهة هذه الرشذمة العميلة الحوثية تحت قيادة الرشعية، الفتاً إىل أن العملية العسكرية 

الحالية يف البيضاء دليل واضح عىل التحام كل القوى الوطنية »26سبتمرب« تعيد نرش أبرز ما جاء 

يف الحوار:

رئيس هيئة األركان العامة - قائد العمليات المشتركة الفريق الركـن/ صــغير بـن عـــزيــز:

معركتنا مع احلوثي وجودية وسننترص عىل مرشوع املاليلمعركتنا مع احلوثي وجودية وسننترص عىل مرشوع املاليل

*  بداية ضعنا يف صورة املواجهات العسكرية الجارية حالياً 
يف محافظة مأرب مع املليشيات الحوثية؟

-  بداية أتقدم بعظيم الشكر إىل أبطال جيشنا الوطني 
ورجال املقاومة وأبناء القبائل الرشفاء الذين يرســمون 
بدمائهم الطاهرة أعظم مالحم البطولة والفداء دفاعاً عن 
الوطن والهوية والدين ضد املرشوع اإليراني العنرصي يف 

اليمن واملنطقة عموماً.
أما فيما يخص املواجهــات يف رشق العاصمة صنعاء 
بالطرف الغربي ملأرب فحقائق الواقع امليداني ومجريات 
األحداث خري شاهد وال يعلو عليها كالم أو وصف، عىل مدى 
عام ونصف العام وبإرشاف ودعم مبارش من الحرس الثوري 
اإليراني والهجوم عىل مأرب مستمر دون انقطاع أو توقف 
حتى اللحظة، وتستخدم فيه املليشيا كافة أنواع األسلحة 
الثقيلة والخفيفة بما فيها الصواريخ الباليستية واملسريات 
االنتحارية، وخالل األشهر القليلة املاضية سقط عىل مدينة 
مأرب اآلهلة بالســكان أكثر من 60 صاروخاً باليســتياً 
والعرشات من املسريات االنتحارية، ودفعت بغرور اآلالف 
من املقاتلني نحو مأرب، وســخرت الكثري من اإلمكانيات 
املادية واللوجيســتية والتي تم نهبها مــن أموال الدولة 
والشعب ومن قوت املواطن واملوظف والتاجر كل ذلك من 
أجل إسقاط مأرب إال أن ذلك تبخر يف الهواء وأصبح رساباً 
يلهثون وراءه، وهذا هو بفضل الله أوالً ثم بتضحيات األبطال 
العظماء من الجيش واملقاومــة ورجال القبائل وبالدعم 
القوي والفاعل من اإلخوة األشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية، وبهذا الصمود األسطوري 
وبأعمال قتالية نوعية استنزفت العدو وإمكانياته أفشلت 

كل مخططاته التدمريية.
* هل هنالك أي خطورة من سقوط مأرب بيد الحوثيني؟

- تعرف مليشــيات إيران اإلرهابية العنرصية أكثر من 
غريها أن مأرب تمثل اليوم إرادة الشــعب اليمني التواق 
للحرية والحياة الكريمة وبناء دولتــه الوطنية بهويتها 
العربية، وأن هذه اإلرادة يســتحيل سقوطها مهما كانت 
الظــروف واألحوال، وأصبحت قضيتنــا الوطنية العادلة 
مرتبطة ارتباطاً مكانياً وزمانياً نستمد منها بعد الله العون 
والثقة الكاملة بأننا سننترص عىل مرشوع املاليل وأدواته 

قريباً.
* ما هي أهم التحديات التي تواجه الجيش ورجال القبائل 

يف معركة مأرب؟
- كل حرب يرافقها الكثري من التحديات والصعوبات، 
وكما يقال لكل معركة ظروفها الخاصة، ونحن بفضل الله 
وبجهود قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور 
هادي القائد األعىل للقوات املسلحة ودعم األشقاء يف التحالف 
بقيادة اململكة العربية السعودية ثم جهود األبطال يف امليادين 

نتجاوز الكثري من هذه التحديات والعقبات.
لكننا نعتقد أن أهم تحد يواجهنا اليوم هو صمت العالم 
أمام اســتمرار تدخل الحرس الثوري اإليراني وانخراطه 
املتزايد واملتعاظم يف املعركة التدمريية التي يديرونها يف اليمن 
بشكل مبارش أو عرب مرتزقتهم، وهذا إرهاب غري مسبوق 
برعاية شاملة من النظام اإليراني، ونرى كيف يتم تعاطي 
املجتمع الدويل معه بمعيار مختلف عن تعامله مع إرهاب 
التنظيمات األخرى مما جعل املليشيات تتمادى يف إرهابها 

وجرائمها بحق املدنيني واألبرياء من األطفال والنساء.
* برأيكم ملاذا يستهدف الحوثيون مخيمات النازحني بمأرب؟
- املرشوع اإليراني يف اليمن واملنطقة عموماً يقوم عىل 
سياسة اإلرهاب، واألرض املحروقة، والتغيري الديموغرايف، 
ويف هذا السياق نرى بأم أعيننا جرائمهم املنافية لكل القيم 
واألخالق واملواثيق والقوانني الدولية، وهذا ما شهده العالم 
يف العراق وسوريا واليمن وكل منطقة يصل إليها اإليرانيون 
يتم تدمري كل معالــم الدولة والقضاء عىل مظاهر الحياة 
واالستقرار، معتقدين أن هذه املنهجية التدمريية سوف تدفع 
الناس لرفع راية االستسالم والخضوع والطاعة املطلقة لهم 

والقبول بنظام والية الفقيه.
* ما هي أسباب تراجع الجيش الوطني من مرتفعات نهم، 
ومحافظة الجوف بعد أن كان يسيطر عليها خالل الفرتة 

املاضية؟
- نحن نخوض مع مليشيات إيران اإلرهابية حرباً شاملة، 
ونعتقد أن الرشعية تحقق يف كل يوم املزيد من املكاســب 
عىل الصعيد السيايس واألخالقي وأيضاً العسكري، واملعارك 
امليدانية التي تخوضها مع هذه املليشيات ما هي إال جزء من 

هذه الحرب وهي يف إطار الكر والفر يسقط مرتفع أو جبل 
باألمس نسرتجعه يف الغد، وطبيعة وحقيقة املعركة التي 
نخوضها مع هذه املليشيات هي معركة وجودية ال تنتهي 
بسقوط موقع أو موقعني ومن يقرأ التاريخ يجد كيف انتهت 
الحروب الوطنية التي خاضتها الشعوب من أجل حريتها 
وكرامتها واستقاللها رغم فارق اإلمكانات ألنها صاحبة 

حق والحقوق ال تضيع بالتقادم.
* يف ترصيحات ســابقة لوزير الدفاع اليمني، تحدث عن 
كشوفات وأسماء وهمية كثرية كانت يف صفوف الجيش... 

هل تم حل هذه اإلشكالية؟ وما هو الوضع اليوم؟
- كما تعرفون أن مليشيات إيران اإلرهابية استولت يف 
عمليتها االنقالبية يف ســبتمرب )أيلول( 2014 عىل جميع 
مؤسســات الدولة ويف مقدمتها مؤسسة الجيش، وهذا 
فرض عىل الرشعية إعادة بناء القوات املسلحة اليمنية وال 
يستطيع أحد القول إنه ال يوجد أخطاء، فكل عملية بناء 
يصاحبها أخطاء، لكــن األهم من ذلك هو وجود تصحيح 
مستمر وشامل لهذه األخطاء، ولها نتائج إيجابية ملموسة، 
والجميع حريص أن تعكس هذه الجهود نفسها عىل أرض 
الواقــع وأن يجني أبطالنا ثمار نضالهــم وتضحياتهم، 
والجميع يف قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
تحت قيادة وزير الدفاع يبذلون جهوداً جبارة لتصحيح أي 

أخطاء.
* الكثري من اليمنيني يتســاءلون ملاذا ال يتم تحريك كافة 
الجبهات بشكل متزامن للضغط عىل املليشيات الحوثية 

وإجهادها؟
- أبطالنا يواجهون مليشيات إيران اإلرهابية عىل امتداد 
مختلف جبهات القتال من دون اســتثناء، صحيح هناك 
تفاوت يف نسبة شــدة املواجهة من منطقة ألخرى نتيجة 
عوامل قتالية وعسكرية موضوعية، لكن مواجهات العدو لم 
تتوقف يف جميع الجبهات سواء يف الساحل املكبل باتفاقية 
ســتوكهولم أو يف محور تعز أو يف املنطقة الخامســة أو 
الجوف، واليوم تتابعون االنتصارات يف البيضاء التي يحققها 
أبطال الجيش من قــوات محور البيضاء وقوات العمالقة 
ورجال املقاومة وهي انتصارات لها دالالتها السياســية 
والعسكرية بعد أن حاولت املليشيات أن تلعب دور املتحكم 
بسري املعركة ورفضها املستمر لكل دعوات السالم وارتكاب 
املزيد من الجرائم بحق املواطنني األبرياء، والجهود مستمرة 
يف رفع وتعزيز جاهزية جميع الوحدات العسكرية يف جميع 
الجبهات وســتكون املرحلة القادمة حافلة بالكثري من 

االنتصارات.
* هل أنتم منفتحون عىل تلقي دعم عســكري من القوات 
املشرتكة أو ألوية العمالقة يف الحديدة ال سيما أنهم رصحوا 

باستعدادهم بذلك؟
- من رشوط انتصارنا يف معركتنا ضد مليشيات إيران 
اإلرهابية وحدة الصف وتوحيد مؤسســات الدولة وعىل 
رأسها املؤسسة العســكرية واألمنية، وجميعنا يف خندق 

واحد والهدف واحد، واليمنيون يعرفون أن الحوثي استخدم 
ويستخدم سالح تمزيق النسيج املجتمعي وسياسة فرق 
تسد بني مكونات الدولة، وقد حان الوقت ليوحد أبناء اليمن 
جهودهم وإمكاناتهم ملواجهة هذه الرشذمة العميلة تحت 
قيادة الرشعية ممثلة بالرئيــس عبد ربه منصور هادي، 
والعمليات العسكرية يف البيضاء دليل واضح عىل التحام 
كل القوى الوطنية التي تخوض اليوم املعركة جنباً إىل جنب 
وتلحق بالعدو خسائر كبرية، واستطاعت يف وقت قيايس 
أن تحرر مديريات بكاملها باإلضافة إىل الكثري من املواقع 

االسرتاتيجية التي يتمركز فيها العدو.
* كيف تؤثر االنتصارات األخرية يف البيضاء عىل املواجهات 

يف مأرب؟

- االنتصــارات يف محافظة البيضاء تأتي يف ســياق 
التطورات امليدانية يف جميع الجبهات بما فيها جبهة مأرب، 
وبناًء عىل الخطط العملياتية والقتالية املزمنة وما تحققه 
من نتائج وانتصارات ال شك أنها تنعكس إيجاباً عىل الواقع 
امليداني يف جميع الجبهات ويف الوقت ذاته تأتي كرسالة عىل 
غطرسة العدو، وتأكيد عىل إرصار الشعب اليمني الستعادة 
سيادة الدولة ومؤسساتها املختلفة وتنفيذ عملية اإلصالح 

الشامل التي توافق عليها اليمنيون.
* كيف ترون دور مقاتالت التحالف بقيادة السعودية يف دعم 

الجيش اليمني يف مأرب وبقية الجبهات؟
- نحن نقدر تقديراً عالياً دور تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن بقيادة األشقاء يف اململكة ممثلة يف خادم الحرمني 

الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز وويل عهده األمري محمد 
بن سلمان، فيما قدموه ويقدمونه من دعم وإسناد أخوي 
يف معركتنا املصريية ضد مليشــيات إيران اإلرهابية، ويف 
مقدمة ذلك اإلسناد الجوي الفاعل والقوي من قبل مقاتالت 
التحالف للمقاتلني يف جميع جبهات القتال، وهذا الدور ينفذ 
باحرتافية عالية وهو محل فخر كل يمني وعربي حر يرفض 

الهيمنة اإليرانية عىل املنطقة العربية.
* كنتم من أوائل من واجه الحوثيني قبل سنوات... برأيك هل 

يمكن التفاهم والتعايش بسالم معهم؟
- تجاربنا مع مليشيات إيران اإلرهابية تؤكد أنه ال يوجد 
يف قاموسها السيايس أو اإلنساني ما يدل أو يشري إىل قبولهم 
باآلخر أو التعايش معه، واألمثلة كثرية منها الغدر بالرئيس 
الراحل عيل عبد الله صالح وكثري من املشايخ والشخصيات، 
وكم من االتفاقات واملواثيــق والهدن وقعت معهم قاموا 
بنسفها وحولوها إىل رساب، وكم هي التنازالت التي قدمت 
لهم دون جدوى فهم ال يقبلون باآلخرين إال عبيداً وتابعني 

فقط، ومن يحدث نفسه بعكس ذلك فهو يخدع نفسه.
* كيف ترى دور القبائل اليمنية يف معركة مأرب واستجابتهم 

لنداءات النفري العام؟
- ال شك أن دور القبائل واملقاومة يف هذه املعركة كان وال 
يزال محورياً، والكثري من أبناء القبائل وشبابها يوجدون 
بصورة دائمة يف كل موقع وجبهة كتفا بكتف مع إخوانهم 
املقاتلني يف الجيش الوطني، ولعلنا نجد يف أعداد الشهداء 
والجرحى من أبناء القبائل يف هذه املعركة الوطنية خري دليل 
عىل عظمة وأهمية هذا الدور، وهو يف تصاعد مستمر خاصة 
بعد إعالن النفري العام، ويف هذا الصدد نعرب عن شــكرنا 
وتقديرنا لكل أبناء القبائــل اليمنية األحرار الذين رفضوا 
الظلم وذل العبودية وهبوا للدفاع عن كرامة اليمن وشعبه.

* هل أصبح الجيش اليمني اليوم يف وضع دفاعي فقط، وهل 
ال زال تحرير صنعاء وبقية املناطق هدف للجيش، وكيف 

سيتحقق ذلك برأيكم؟
- كما ذكرت سابقاً أننا ال نقيس املعركة مع مليشيات 
إيران اإلرهابية بمقاييس تكتيكية تتغري بني الفينة واألخرى، 
ومسألة تحرير جميع مناطق اليمن من االحتالل اإليراني 
ومليشياته ويف مقدمتها العاصمة التاريخية لليمن صنعاء 
هدف رئييس وأسايس ال رجعة عنه، ونؤمن إيماناً قطعياً أن 
يوم انتصارنا قريب وأن العوامل التي تأخرنا عن ذلك ظرفية 
وسوف تزول، وتاريخ ألف عام يحدثنا أن اليمانيني ال يقبلون 
بحال من األحوال من يحتل أرضهم، ويسلبهم حريتهم مهما 

بلغت غطرسة هذا العدو.
* كيف ترى الدور اإليراني يف دعم وتســليح املليشــيات 

الحوثية؟ وهل لدى الجماعة سلطة قرارها؟
- لقد اتخذ النظام اإليرانــي اليمن مرحاً ميدانياً حياً 
لتجربة واختبار قدراته العسكرية والقتالية وتأثريها عىل 
زعزعة االستقرار يف املنطقة، وهذا ملموس من خالل تدرجه 
املتصاعد يف استخدام السالح الصاروخي والطائرات املسرية، 
وهي أســلحة لم يمتلكها الجيش يف الفرتة املاضية، ولم 
يتوقف دعم إيران عند حد اإلمداد بالسالح بل أصبح الحرس 
الثوري هو من يخطط ويقود املعركة، وكان ظهور حسن 
ايرلو يف العاصمة صنعاء بمثابة اإلعالن عن ذلك، وبالتايل 
أزال هذا الظهور اللغط عن مدى تدخل إيران يف اليمن ومدى 
تأثريها عىل مليشيات الحوثي، وأن قرار استمرار الحرب أو 
توقفها بيد إيران فقط وهناك الكثري من القتىل يف جبهات 

القتال إيرانيني ومن مليشيات أخرى تابعة إليران.
* كيف ترى خطورة أفكار جماعــة الحوثي عىل األجيال 
الناشئة وانتشــارها يف املجتمع اليمني يف حال استمرت 

سيطرتهم فرتة أطول؟
- يف الحقيقة مليشيات إيران اإلرهابية تقوم بعمليات 
غسيل دماغ واســعة النطاق وتســابق الزمن لتحقيق 
أفضل املكاسب األيديولوجية والطائفية وتستخدم يف ذلك 
كافة أساليب الرتغيب والرتهيب وسياسة االستقطابات 
والتعصب العنرصي والساليل، وهي جبهة أخطر من جبهة 
القتال، وتسعى لكسبها بأي وســيلة اعتقاداً منها أنها 
تضمن بقاءها، وهذه املعركة ليســت بجديدة، فعىل مدى 
ألف عام حاول اإلماميــون الكهنوتيون أن يغريوا هويتنا 
القومية والدينية، ولم يفلحوا يف ذلك رغم توافر الكثري من 
الظروف املساعدة لهم يف ذلك الحني، ونحن عىل ثقة أنهم 
سيخرون هذه املعركة الفكرية كما خروا ويخرون 

املعركة امليدانية.

إســقاط مأرب ســراب يلهــث وراءه الحوثيإســقاط مأرب ســراب يلهــث وراءه الحوثي
 والمرحلة القادمة ستكون حافـلـة باالنتصارات والمرحلة القادمة ستكون حافـلـة باالنتصارات

 مأرب تمثل إرادة الشعب اليمني التواق إلى الحرية  وبناء الدولة الوطنية بهويتها العربيــة
 مليشيا إيران اإلرهابية ال تقبل باآلخرين إال عبيدا وتابعين لها فقط

واألرض  اإلرهــاب  سياسة  على  يقوم  والمنطقة  اليمن  في  إيران  مشروع   
الـمـحــروقـة والتـغيير الديمـغـرافـي

 نقــدر عـاليا دور تحالف دعــم الشـرعية وما يقدمـونه في معركتنا 
المصيرية ضد مليشيا اإلرهاب اإليرانية
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اسمه وكنيته ونسبه
هو: أبو عبد الرحمــن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن محمد بن عيل 
بن حسني بن صالح بن شائع العمراني 

اللقب، الصنعاني املولد والنشأة.
لقبه

اشتهر القايض محمد بن إسماعيل 
بـ)العمراني( مع أنه ولد ونشأ وتربى 
وتعلم يف صنعاء، وسبب اشتهار لقبه 
بـ)العمرانــي(؛ ألن أصل أرسته من 
مدينه عمران، وأول مــن انتقل من 
أرسته إىل صنعاء هو جده القايض/ 
عيل بن حســني بن صالح بن شائع 
العمراني، عام )1139هـ1161-هـ(، 
وهذا الجد هو أول من استوطن صنعاء 
يف القــرن الثاني عرش مــن الهجرة 
النبوية -عىل صاحبهــا وآله أفضل 
الصالة والســالم- وهو أول من قرأ 

العلم من هذه األرسة.
وصارت كلمــة )العمراني( علماً 
بالغلبة عليه وعــىل ذريته إىل يومنا 
هذا، وهم ال يعرفون بدون هذه الكلمة 
باعتبار موطن األجداد األقدمني، وإال 
فهم يف وقتنا الحارض من أهل صنعاء.

مكانة أسرته العلمية
أرسة القايض محمد بن أسماعيل 
العمرانــي أرسة عريقــة يف العلــم 
ضاربة جذورهــا يف الفضل والصالح 
والقضاء، وأجداده قد أسهموا يف نرش 
العلم واجتهدوا يف ذلك تعليماً وإرشاداً 
وتأليفاً. وجده القايض العالمة محمد 
بن عيل العمراني كان من أبرز تالميذ 
شيخ اإلسالم القايض العالمة محمد بن 
عيل الشوكاني، وقد قال عنه الشوكاني 
يف البدر الطالع : "برع يف جميع العلوم 
االجتهادية، وصار يف عداد من يعمل 
بالدليل وال يعــرج عىل القيل والقال، 
وبلغ يف املعارف إىل مكان جليل، وهو 
القوي الذهن رسيع الفهم جيد اإلدراك 
ثاقب النظر، يقل وجود نظريه يف هذا 
العرص مع تواضع وإعراض عن الدنيا 
وعدم اشتغال بما يشتغل به غريه ممن 
هو دونه بمراحل من تحسني الهيئة 
وليس ما يشابه املتظهر بالعلم، كثر 

الله فوائده ونفع بعلومه، وقد سمع 
عيّل غالب األمهات الست ويف العضد 
والكشاف واملطول وحواشيها وغريها 

من الكتب"أ. هـ.
والقايض محمد بن عيل العمراني 
نموذج ألفراد هــذه األرسة العريقة 
يف العلــم والصالح الذيــن كانوا بني 
أقوامهم ويف مجتمعاتهم كالنجوم بني 
معارصيهم من العلماء وكمصابيح 
الهــدى يف العلم والفضــل والصالح 
واإلصالح، قال يف نزهــه: وينظر يف 
ترجمة صاحب الرتجمة وهو من أرسة 
يحبون القرآن وعلم السنة والعمل بها.

حياته المبكرة
تويف والده وهو يف الرابعة من عمره، 
وكفلته والدته ثم التحق باملدرســة 
االبتدائيــة ودرس القــرآن الكريم، 
وحصل عىل شــهادتني: شهادة من 
مدرسة الفليحي، وشهادة من مدرسة 
اإلصالح، ثم ذهب للدراسة يف الجامع 
الكبري، وقرأ هناك املتون كمتن األزهار، 
ومتن الكايف يف األصول، وملحة اإلعراب، 
وألفية ابن مالك، وغري ذلك، ثم درس 
عىل يد جماعة من علماء اليمن كثريين 
كالسيد عبد الكريم بن إبراهيم األمري، 
والسيد عبد الخالق األمري، وقرأ أيضاً 
عىل القايض عبد الله الجرايف، والقايض 
عبد الله الرحي، وعىل القايض أحمد 
الكحالني، والقايض حســن املعزبي، 
والقايض يحيى بــن محمد اإلرياني 
والد القايض عبــد الرحمن اإلرياني 
الذي كان رئيساً للجمهورية، والقايض 
عيل بن عبد الله اآلنيس، وجماعة من 
علماء صنعاء كالقايض عبد الوّهاب 
الشماحي أكرب علماء اليمن يف املذهب 
الزيدي، ثم بعد ذلــك طلب لتدريس 
يف ســن مبكرة يف للمدرسة العلمية 
وعمره كان خمسة وعرشون عاماً. 
وأجازه بالتدريس عــدد من العلماء 
أولهم الشــيخ عبد الواسع بن يحيى 
الواســعي مؤلف كتب الدر الفريد يف 
مجمع األســانيد، والقايض عبد الله 
حميد، والقايض عبــد الله الرحي، 

والسيد العالمة قاسم بن إبراهيم.

نبــــذة
يعترب اليوم العالمة العمراني أشهر 
علماء اليمــن املعارصين فيما يتعلق 
بالعلوم الرشعية والفقهية والدينية 
وكذلك هــو مفتي الديــار اليمنية، 
ووصلت شهرته لبلدان عربية كثرية 
ويتوافد اليه العلماء ومحبي العلماء 
من كل بلد لزيارتــه، ويعترب مفتي 
اليمن األول، وينشــط يف اإلفتاء عرب 
الصحف واإلذاعة يف السنوات املاضية 
لنحو ثالثة عقود من إذاعة صنعاء يف 
برنامج )فتاوى( والذي لم يعد يذاع منذ 
بضع سنوات، وكذا مقابالت وبرامج 
يف قنوات تلفزيونية،]3[ والالفت بأن 
العالمة العمراني ال يميل للسياسة، 
ولهذا احتفظ بمحبــة كل اليمنيني 
ومريديه، العالمــة )العمراني( ُعرف 
باإلسالم املعتدل يف كل مسريته العلمية 
والعلمية، لهذا فقد كسب الطرفني من 
أصحاب املذهب )الشافعي ( والذين 
يعرفون اليوم باسم أهل السنة ومن 
جهة أخرى كسب من يصنفون بأنهم 
مذهبيا من أتبــاع املذهب )الزيدي( 
املتشدد والذين يصنفون بأنهم األقرب 

للشيعة. 

القايض العمراني يف نهجه العلمي 
يشبه العالمة الشهري القايض محمد 
بن عيل الشوكاني أشهر علماء اليمن 
يف نهاية مطلع القــرن الثامن عرش 
يف عهــد الدولة القاســمية، كما أن 
العالمة محمد بــن عيل العمراني جد 
القايض العالمة محمد بن إسماعيل 
العمراني قد تتلمذ عــىل يد العالمة 
اإلمام محمد عىل الشوكاني، ولهذا فإن 
نهج العالمة العمراني يكاد يتطابق 
ورؤية كال العالمتني الشوكاني وجدة 
القايض العمراني وهذان العلمان عرفا 

بالوسطية واالعتدال.
مسيرة حياته العلمية

أ- مرحلة الطلب األوىل:
رُوي عن فضيلة الشــيخ القايض 
العالمة محمد بن إسماعيل العمراني 
-رحمه الله- عــن بداية طلبه للعلم 
قوله: بتشجيع من كبار السن ممن 
كانوا يعرفونني من القضاة والعلماء 
بقولهم يل: "أنت ابن القايض إسماعيل 
بن القايض محمد..، لقد كان جدك من 
كبار علماء صنعاء وكذلك جد أبيك"؛ 
ليحفزوني عىل طلــب العلم واللحاق 
بركب العلماء، وبهذا التشجيع تاقت 

نفــيس للعلم، فبــادرت بالدخول يف 
مدرســة الفليحي االبتدائية وأنا يف 
الســابعة من عمري، فأخذت القرآن 
الكريم عىل األستاذ: محمد النعماني 
وغــريه، وتعلمــت -إىل جانــب فن 
التجويد- مخترصات من العلوم ممثلة 
يف منهج مدرســة الفليحي االبتدائية 
وهي: األخالق، النحو، الخط، اإلنشاء، 
الهندســة، الجغرافيا،  الحســاب، 
الصحة، وأخذت من املدرسة شهادة 
يف ذلــك. انتقلت بعدها إىل مدرســة 
اإلصالح يف اليــوم الذي افتتحت فيه، 
فأخذت فيها جميع ما تقدم ذكره من 
املخترصات االبتدائيــة ولكنها كانت 
أرقــى وأرفع مــن األوىل، وعىل رأس 
الســنة من دخويل هذه املدرسة كان 
خروجي منها بشهادة أعىل من األوىل، 
وكانت هذه الشهادة التي حزتها مع 
زمالئي يف هذه املدرسة أول شهادات 
أعطيت لخريجيها وكانت أول دفعة 

تخرّجت منها.
ب ـ مرحلة الطلب الثانية

يقــول فضيلة الشــيخ الفاضل 
القايض العالمة محمد بن إسماعيل 
العمراني -حفظه اللــه- عن طلبه 
العلم يف هذه املرحلة: "لقد قرأت أثناء 
دراستي يف مدرســة برئ العزب وبرئ 
الشمس عند األستاذ: غالب الحرازي، 
ويف مدرســة الروضة عند األســتاذ: 
الحســن بن إبراهيم، وعندما بلغت 
الرابعة عرش من عمــري 1354هـ 
انتقلت إىل الجامــع الكبري بصنعاء 
وإىل مسجد الفليحي، فجودت القرآن 
الكريم عىل املقرئ: محمد بن إسحاق، 
والفقيه:املراصبي، والعالمة الرضير: 
يحيى الكبــيس، والفقيه: حســني 

األكوع، والسيد: محمد حميد الدب..
 ج ـ حفظ املخترصات

ويضيف الشيخ قائالً: "وحفظت 
املخترصات عىل الســيد عبد الكريم 
بن إبراهيم األمري وغريه ولزمت هذا 
املسجد )الفليحي( كثرياً"، وأختلف إىل 
مســاجد أخرى أجلس متلقياً عىل يد 

شيوخها ومن هذه املخترصات:

متن األزهار يف الفقه الهادوي.
متن الكامل يف أصول الفقه.

متن الكافية يف النحو.
متن األلفية يف النحو.

قواعد اإلعراب يف النحو.
كما أخذت عىل السيد: عبد الكريم 
األمري يف رشح القواعد ورشح الفاكهي 
عىل ملحمة اإلعراب ورشح قطر الندى 
يف النحو ورشح السعد للتفتازاني يف 
علم املعاني والبيــان والبديع وغريه، 
وأخذت عىل الصفي: أحمد بن محمد 
الســنيدار يف مفهوم ومنطوق بعض 
متــن األزهار ويف صحيفــة عيل بن 
موىس الــريض، وأخذت عىل العالمة: 
العــزي البهلــويل يف رشح الجوهر 
املكنون يف علم املعاني والبيان والبديع 
ورشح ابن عقيل عىل ألفية بن مالك 
يف النحــو ورشح الطــربي عىل متن 
الكافل يف أصول الفقه ورشح السعد 
عىل التلخيص يف علم املعاني والبيان 
والبديع ورشح عمدة األحكام ويف أوائل 
غاية السؤل يف أصول الفقه ويف أوائل 
كتاب الكشــاف يف التفسري، وأخذت 
عىل الفخري: عبد الله بن عبد الرحمن 
حميد يف قواعد اإلعــراب ورشح ابن 
عقيل ورشح الجوهر املكنون والكافل 
وتحفة الذاكرين ونخبة الفكر وبعض 
من املناهــل الصافية يف علم الرصف 
وغــري ذلك من الكتــب، وأخذت عىل 
القايض: عيل بن حسن املغربي بعضاً 
من كتاب قطر النــدى يف علم النحو 
ورشح نخبــة الفكر يف علم مصطلح 

الحديث وغري ذلك من الكتب.
وأخذت عىل القايض: أحمد بن لطف 
الزبريي بعضاً من رشح القطر وبعض 
رشح الفاكهــي عــىل امللحة ورشح 
القواعد، وأخذت عىل الســيد: أحمد 
بن محمد زبارة يف أوائل رشح األزهار 
وثلثي كتاب سبل السالم وبعضاً من 

كتاب الشفاء لألمري الحسني.
وأخذت عىل القايض: عبد الوّهاب 
املجاهد الشــماخي بعضاً من الجزء 
األول مــن رشح األزهــار وبعضــاً 
منه من الجزء الثانــي، وأخذت عىل 

فقدت اليمن واألمتان العربية واإلسالمية علماً من أعالم الفقه 

واالجتهاد، ومرجعية علمية معتــربة، إنه القايض محمد بن 

إسماعيل العمراني، مفتي الديار اليمنية، وأكرب علماء البالد 

املعارصين واملجتهدين، وشــغل عدًدا من املناصب الرسمية 

منها رئاسته مكتب رفع املظالم إىل رئيس الجمهورية، وعضو 

يف لجنة تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية بمجلس الشورى يف 

مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية سنة 1990.

لقد كان القايض العمراني، املولود يف صنعاء القديمة عام 1922، 

دائم التحذير من التفرقة والتمذهب، منادياً بأعىل صوته: »أال 

إن من أوجب الواجبات يف هذا العرص وحدة الصف والجماعة، 

وإن التفرقة من أقبح البدع وأشنعها«.

وألن مذهبه الوسطية واالعتدال والبعد عن التعصب فقد حاز 

رضا واحرتام غالبية اليمنيني. فضمت حلقاته أطياًفا مختلفة 

من شتى املذاهب والفرق والبلدان والطوائف. كلهم معجب به، 

وبعلمه، وتواضعه، وإنصافه، واعتداله، ونشاطه.. وحبه للعلم 

واملتعلمني.

تحّصل الشيخ العمراني عىل أسانيد عالية سامية، فلم يكن 

بينه وبني اإلمام البخاري إال ثالثة عرش رجالً.

   اعداد/ عبدالحكيم الشريحي

    أدرك مبكرًا أهمية نشر العلم 
والعمل به والحفاظ عليه ففتح 

حلقات علمية لطالب العلم الناشئين

  عرف بأسلوبه اللين مع طالبه 
وتحسسه الفقراء والمساكين 
منهم ومساعدته لهم خاصة 

طالب العلم

وداع

سار على نهج اإلمام الشوكاني..

القايض العالمة العمراين رائد الوسطية واالعتدالالقايض العالمة العمراين رائد الوسطية واالعتدال



الــعـدد )١٩٨٩( الخميس ٥ ذو الحـجـة ١٤٤٢هـ - المــوافـــق ١٥ يــــولــيــو ٢٠٢١م

القايض: حســن بن عيل املغربي يف 
الفرائــض ورشح األزهار وأصول 
األحكام وبيان ابن مظفر وغري ذلك 
من الكتب، وأخذت عىل السيد: عبد 
الخالق األمــري يف رشح األزهار ويف 
الفرائض وصحيح مسلم وغري ذلك 

من الكتب، وأخذت.

عىل القــايض: عــىل اآلنيس يف 
الفرائض، وأخــذت عىل غري هؤالء 
املذكوريــن مــن رجــال الفروع 
والفرائــض، وعن الســيد: محمد 
الراجي يف رشح الغاية ويف رشح 
العمــدة، وعــىل الســيد العالمة: 
أحمد..... -)هكذا يف األصل(- يف رشح 
الغاية ويف الكشاف ويف رشح األزهار 
ويف ســنن أبي داود، وعىل القايض 
العالمة يحيى محمد اإلرياني يف رشح 
الغاية يف أصول الفقه ويف الكشاف 
ويف سنن أبي داود ويف البحر الزخار 

ويف الروض النضري ويف غريها.
شيخوخه

-1القــايض عبد اللــه بن عبد 
الكريم الجرايف: )ت: 1387هـ( قرأ 
عليه موطأ مالك، وكتاب االعتبار يف 
الناسخ واملنسوخ من اآلثار، وأكثر 
سبل الســالم، وأكثر نيل األوطار، 

وسنن النسائي كله.
2 ـ  القايض عبــد الله بن عبد 
الرحمن حميد: )ت : 1491هـ( قرأ 
عليه رشح ابن عقيل، ورشح الجوهر 
املكنون، ويف رشح الكافل يف أصول 
الفقه، وبعض رشح متن األزهار،  

ورشح قواعد اإلعراب، وغري ذلك.
3ـ الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم 
األمري : )م: 1330م( أخذ عليه رشح 
قطر الندى البن هشام، ورشح ملحة 
اإلعراب للفاكهــي، ورشح قواعد 
اإلعراب لألزهري، ورشح ابن عقيل 
عىل األلفية، ورشح كافل ابن لقمان 
، والجزء األول مــن مغني اللبيب، 
والجوهر املكنون ، ورشح التفتازاني 

عىل الغزني يف الرصف،  وغريها.
4ـ القايض حسن بن عيل املغربي 
: )ت: 1410هـ(، قرأ عليه بعضاً من 
رشح الفرائــض وبعضاً من رشح 
األزهار، وبعضاً مــن كتاب أصول 
األحكام لإلمام أحمد بن ســليمان، 

وبعض بيان ابن مظفر، وغريها.
5ـ القايض عيل بن حسن بن عيل 
بن حســني املغربي : )ت:1948م( 
تويف وهو شاب، قرأ عليه رشح قطر 
الندى البن هشــام، وكتاب نخبة 
الِفَكر يف مصطلح أهل األثر للحافظ 

ابن حجر العسقالني.
6ـ القايض عبــد الله بن محمد 
الرحي : )م: 1318 وتويف قريباً(، 
قرأ عليه بعض تفســري الكشاف 

للزمخرشي.
7ـ القايض عبد الوهاب الشماحي 
: )ت: 1357هـ( قــرأ عليه بعض 
رشح األزهار قبيــل موته أي قبل 

حوايل 70 عاماً.
8ـ أحمد بن عيل الكحالني : )ت: 
1386هـ(، قرأ عليه يف رشح األزهار، 
ويف رشح غاية السؤل، ويف الكشاف، 

وبعض سنن أبي داود.
9ـ عبد الخالق بن حسني األمري: 
)1370-1313هـ تقريباً( قرأ عليه 
بعــض الفرائــض، وبعض رشح 
الروض النضــري، وكتاب صحيح 

مسلم، ويف رشح األزهار.
10ـ محمد بن عــيل الراجي: 
قرأ عليه يف رشح الغاية للحسني بن 

القاسم ويف رشح عمدة األحكام.
11ـ الشــيخ محمد بن صالح 
البهلــويل : )1324هـ1390-هـ( 
قرأ عليه يف رشح القطر للفاكهي، 
ورشح الجوهر املكنون، ويف رشح 
الطربي عىل الكافل يف األصول، ويف 
رشح التلخيص يف املعاني والبيان، 
ويف رشح عمدة األحكام يف الحديث، 
وأوائل الكشاف، وأوائل غاية السؤل 

يف األصول.

12ـ الشيخ عيل بن هالل الدَبب : 
)1320-1388هـ( قرأ عليه بعضاً 
من الكشــاف، ولقد كان من ذوي 

السْمت الحسن والتواضع الجم.
13ـ القايض يحيــى بن محمد 
اإلرياني: قرأ عليه يف الروض النضري، 
ويف سنن أبي داود، و يف البحر الزخار، 
وبعضاً من الكشــاف، وبعضاً من 
رشح الغاية، وبعضاً من زاد املعاد 

البن القيم.
14 ـ أحمد محمــد زبارة : )ت: 
1421هـ( قرأ عليه جزءا يسرياً من 
شفاء األمري الحسني، وبعض رشح 

األزهار، وأكثر سبل السالم.

عوة: جهوده في نشر العلم والدَّ
لقــد أدرك الشــيُخ يف مرحلٍة 
مبّكرة مــن حياتــه، أهّمية نرش 
العلم والعمل بــه يف الحفاظ عليه، 
فلّما بلغ مرحلة الّتخّصص وقراءة 
أّمهات كتب العلوم الرّشعّية، وكان 
ذلك عند بلوغه سّن التاسعَة عرشة، 
بدأ بفتــح حلقــاٍت علمّية لطالب 
العلم الّناشئني، "يف الكتب األولية، 
من املتون واملخترصات التي تشمل 
كتب الفقه واللغة والحديث"، يقول: 
"وبهــذا حصلت عــىل فوائد جمة 

وعلوم نافعة قيمة".

وبدأ انطالق هذه الحلقات من 
مسجد الفليحي، عام )1359هـ(، 
واســتمرّت فيه مــدًة تزيد عىل 
العرشين عامــاً، لتنتقل يف عام 
)1402هـ( إىل مسجد الّزبريّي، 

وإىل تاريخ اليوم.
و درَّس  يف هذه الحلقات أمهات 
كتب الحديث النبوي كالبخاري 
ومسلم وسنن أبي داود والنسائي 
وابن ماجه والرتمذي وموطأ مالك 
وغريها، ودّرس يف فقه الحديث 
كتب اإلمام الشــوكاني مثل نيل 
األوطار والســيل والجرار ووبل 
الغمام والدراري املضيئة، وسبل 
الســالم لألمري عدة مرات. وفقه 
السنة لسيد سابق عدة مرات، كما 
دّرس يف كتب اللغة العربية وكتب 

أصول الفقه ومصطلح الحديث.
ثّم كان من لطــف الله عّز وجّل 
بالشــيخ، أن جعل مورد رزقه، من 

العمل يف معاهد العلم والدعوة.
وكان أول عمٍل رســمّي يتقلّده، 
هو الّتدريس يف املدرسة العلمّية التي 
أنشــأها اإلمام يحيى حميد الدين؛ 
لتكون أكرب معقٍل من معاقل العلم يف 
صنعاء، فانتدبه اإلمام يحيى ليكون 

أصغَر عضٍو يف هيئة التدريس بها.
وعند تأســيس جامعة صنعاء، 
عام )1390هـ(، تم انتخابه ليكون 
مدّرساً بها، ثّم تركها بعد أن قىض 

فيها سنتني؛ ملّا رأى أّنها تشغله عن 
حلقاته العلمّية املسجدّية.

ــس املعهــد العايل  وعندما تأسَّ
للقضاء، يف عــام )1402هـ(، كان 

أّول مدّرٍس يتّم تعيينه فيه.
وعندما تأسست جامعة اإليمان 
عــام )1415هـ(، شــغل مقعد 
مدرس الفقه اإلســالمّي بها، وملّا 
يزل، وانشغل فيها بتدريس "بداية 
املجتهد ونهاية املقتصد"، إضافًة إىل 

غريه من أّمهات الفقه.
وكان يكتــب يف الصحف، وله 
كذلك برنامج يف الفتوى عىل املذاهب 
األربعة، ومذهب الزيدّية الهادوّية، 
ُيبثُّ من إذاعة صنعاء، منذ أكثر من 
خمسني عاماً، وكان وملا يزل محّل 
رضاً وقبول من الجميع، بمختلف 

مذاهبهم.
كما شــغل عدداً مــن املناصب 
الّرســمّية، ومنها رئاسته ملكتب 
رفع املظالم إىل رئيس الجمهورية، 
كمــا كان من أبرز أعضــاء لجنة 
تقنني الرشيعة اإلسالمية، بمجلس 
الشــورى، وكان له دور اجتماعّي 
بارز، يوّظف فيــه جاهه ومكانته 
وقربه مــن أصحاب القــرار، من 
أجــل إعانة النــاس، ورفع الظلم 
عن املظلومني، كما ُعرف بأسلوبه 
سه للفقراء  اللني مع طالبه، وتحسُّ
واملساكني منهم، ومساعدته لهم، 
خاصة طالب العلم الذين يأتون من 
بالد بعيدة، يصنع املعروف، ويحب 

أهل الفضل عىل اإلطالق.
وكان يرفع شــعار الوحدة بني 
املسلمني، ويســعى إىل ما يحفظ 
الّنسيج االجتماعّي، ويقول يف ذلك: 
"أال إن من أوجب الواجبات يف هذا 
العرص وحدة الصف والجماعة، وإنَّ 

التفرقة من أقبح البدع وأشنعها".
مناقبه العلمّية

وتتمّثــل أوىل املناقــب العلمّية 
للّشــيخ، يف كونه قــد حافظ عىل 
ــلف، التي بدأت  سلسلة علوم السَّ
حلقاتهــا املتينــة مــع اإلمامني 
الشــوكانّي واألمري الّصنعانّي، ثم 
ورثها الشــيخ العمرانّي عن أبيه 
عن جّده، ثّم نمت عىل يدي الشيخ، 
وأثمرت ُثلًّة من العلماء، وآالفاً من 
طــالب العلم، ينتــرشون يف ربوع 
اليمن، ويتناثرون يف مختلف أرجاء 
العالم، ولم يكن األمر يسرياً، بل لقي 
فيه الشــيخ ما لقي من االبتالءات 
واملحن، إذ إّن البيئة التي كان ُيمارس 
فيها هذا النشاط العلمّي الدؤوب، 
هي بيئة تنتمي إىل املذهب الزيدّي، 
وطاملا سعى كثرٌي من ذوي الّنفوذ إىل 
الّتحريض عليه، ومحاربته، وإيقاف 

حلقاته.
تالميذه :

للشــيخ العمراني عدد كبري من 
التالميذ، فمنهم من تخّرج يف حلقاته 
العلمية، ومنهم َمن تخّرج يف معهد 
القضاء العايل، ومنهم طالب جامعة 
اإليمان، اّلذين يبلغ عددهم اآلالف، 
من بني مــا يزيد عىل الخمســني 

جنسّيٍة،  وأبرز تالميذه:
1ـ القــايض يحيى بــن لطف 

الفسيل.
2 ـ القايض عبد الكريم عبد الله 

العريش.
3ـ  الدكتور عبد الوهاب بن لطف 

الديلمي.
4 ـ محمد بن يحيى املطهر.

5 ـ القايض أحمد بن محمد بن 
يحيى مداعس.

6 ـ القايض محمد بن لطف بن 
محمد الزبريي.

7ـ  القايض عيل بن أحمد الخربي.
8 ـ القايض يحيى بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد رشف الدين 

الكوكباني.
9 ـ القايض غالــب بن عبد الله 

راجح.
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يف خطــوة عكســت مدى 
الحقد والكراهية التي تكتنزها 
اإلرهابية  الطائفية  العنارص 
منعت مليشــيا الحوثي ذوي 
العالمة اليمنــي البارز محمد 
بن إســماعيل العمراني من 
دفنه يف مقربة خزيمة- حسب 

وصيته- بالعاصمة صنعاء.
ونقلت مصادر مقربة من 
أرسة العمراني أن أرسة الفقيد 

كانــت تعتزم دفــن جثمان 
القايض يف مقــربة خزيمة إال 
أن توجيهــات حوثية صدرت 
بمنع دفنه يف تلك املقربة ، ما 
دفع بأرسة الفقيد إىل التوجه 
صوب مقربة الدفعى يف مديرية 

السبعني بأمانة العاصمة.
وصباح االثنني املايض يوم 
وفاة القايض العمراني شنت 
قيــادات ونشــطاء حوثيون 

هجوماً عىل القايض العمراني 
بعد حملة نعي واسعة شهدتها 
وســائل اإلعــالم ومواقــع 
التواصل االجتماعي ودعوات 
إىل املشاركة يف عملية تشييعه 
نظري جهوده يف خدمة الوطن 
للجمهورية عىل مدى  كمفت 
أربعــة عقود قبــل أن تقوم 
عن  بعزله  الحوثي  مليشــيا 

منصبه وتعيني موال لهم.

املليشيا حاربته حياً وميتاً

فاته وكتبه:
ّ

مؤل
ُشغل الشيخ بالتدريس والفتوى، عن 
الّتأليف والكتابة، ولذا فإّن أكرب كتبه هو 
الكتاب الّذي عمل عىل جمع فتاواه، وهو 
املسّمى )نيل األماني( وقد ُطبع يف ثالثة 
مجلدات، إضافــًة إىل كتاٍب آخر مطبوٍع 
يف القضاء، وكتــاٍب مخطوٍط يف األوائل، 
وكثرٍي من الرسائل والبحوث التي ال يزال 

معظمها مخطوطاً، وهذه قائمة بها:
: الرسائل:

ً
أوال

1 ـ رسالة عن الزَّيدية يف اليمن.
2 ـ رســالة عــن اإلمام الســيوطي 

والجامع الصغري )استدراك(.
3ـ  رسالة سماها : )الصواريخ القوّية 

عىل البدور املضّية(.
4 ـ  رسالة يف الرد عىل مقالة : )ليس 

كل ما يف البخاري صحيح(.
5 ـ رسالة يف املنع من صوم يوم الّشّك.
6 ـ رســالة يف اإلرسار بالقــراءة يف 

العرصين، والجهر يف غريهما.
7ـ  رسالة يف الرضاع أسماها )كشف 

القناع عما يحل ويحرم من الرضاع(.
8ـ رسالة يف زكاة الحيل.

9 ـ رسالة يف حياة الشوكاني العلمية.
10 ـ رسائل تعّقب فيها أخطاء اإلمام 

الشوكاني الحديثية.
11 ـ رســالة يف نقد املؤلفني يف الفقه 
الزيدي، لعدم اهتمامهم بصحة األحاديث 

يف كتبهم.
12ـ   رسالة يف أغالط العلماء يف أسماء 

الرُّواة.
13ـ  رسالة يف نقد املقبيّل إلنكاره بعض 

األحاديث.
14 ـ رسالة يف أحداث السرية النبوية 

مرتبة حسب السنوات.
15 ـ رســالة يف تنقيــح األحاديــث 

املوجودة يف كتاب البحر الزّخار.
ثانياً: البحوث العلمية:

1 ـ بحث يف اإلجابة عىل السالم هل هو 
فرض كفاية أو فرض عني؟

2 ـ  بحث عن حديث املبارشة.
3 ـ بحوث يف )الرفع، الضم، التأمني، 

التوجه قبل أو بعد تكبرية اإلحرام(.
4 ـ بحث عن حديث اإلفك.

5 ـ بحــث عن حديــث اختالف أمتي 
رحمة.

6ـ بحث عن صالة الفائتة.
7 ـ بحث عن صالة الجمعة.

8ـ   بحث يف الفارق بني قرب الرجل وقرب 
املرأة، ونعش الرجــل ونعش املرأة وعدد 

تكبريات صالة الجنازة.

9 ـ بحث عن الدعاء.
10 ـ بحث عن القراءة خلف اإلمام.

11 ـ بحث عن اإلشــارة باألصبع عند 
الشهادة يف التشهد والتورك.

12 ـ  بحث حول زواج الفاطمية بغري 
الفاطمي.

13 ـ  بحث حــول األذان األول يف يوم 
الجمعة وعن التسبيح فيها.

14 ـ بحث حول صالة الشعبانية.
15 ـ بحث حول صالة الرغائب.

ار. 16 ـ  بحث حول حد الخمَّ
17 ـ  بحث يف حديث التعوُّذ.

18 ـ بحــث حول حديــث النهي عن 
العمرة قبل الحج.

19 ـ بحــث حول حديــث النهي عن 
التورك يف الصالة.

20 ـ بحــث حول حديث ال يشــغلن 
قارئكم مصليكم.

21 ـ بحث يف أحكام الجن.
22 ـ بحث يف كــون األنبياء أحياء يف 

قبورهم.
23ـ   بحث يف رشوط املعجزة يف القرآن.
24 ـ  بحث يف تخريج بعض األحاديث 

الدارجة عىل األلسن.
25 ـ  أبحاث عن أوقات الصالة.

26ـ  بحث عن ترتيب سور القرآن ومن 
طه وضبطه. جّزأَه ومن نقَّ

27 ـ بحث عن امتناع سقوط األمطار.
28 ـ  بحث حول إسالم أهل اليمن.

رحــم الله شــيخ اإلســالم القايض 
العالمة/ محمد بن إســماعيل العمرانّي 

اليمانّي.
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  تخرج على يده عدد كبير 
من التالميذ ألكثر من خمسين 

جنسية

  كان يرفع شعار الوحدة بين 
المسلمين ويسعى إلى ما يحفظ 

النسيج االجتماعي

وداع



الــعـدد )١٩٨٩( الخميس ٥ ذو الحـجـة ١٤٤٢هـ - المــوافـــق ١٥ يــــولــيــو ٢٠٢١م عسكرية88

هزيمة الحوثيين
ففــي جبهــة الحازميــة مديرية 

الصومعة تكبدت مليشيا الحوثي يومي 

األحد واالثنني خسائر كبرية يف األرواح 

والعتاد وخرت مواقع اســرتاتيجية 

حاولت استعادتها لكنها عجزت وفشلت 

وقد أوضح أركان حرب جبهة الحازمية 

الشــيخ أحمــد عبدالقــوي الفروي، 

يف ترصيح لــه عن ســري االنتصارات 

والتقدمات امليدانية ومدى تفاعل األبطال 

ومعنوياتهم.

كما أشار إىل الخسائر التي تكبدتها 

مليشيا الحوثي يف جبهة الحازمية غرب 

مديرية الصومعة.

وأكد أن املعــارك انتقلت من جبهة 

الحازمية إىل مديريــة البيضاء منطقة 

الضحاكي التي تبعد أقل من 7 كيلومرتات 

عن مركز املحافظة.

مصدر عسكري أكد ل26سبتمرب أن 

أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

اســتكملوا تحرير مديريــة الصومعة 

كاملة وتمكنوا من تطويق بقايا جيوب 

مليشيا الحوثي يف سلسلة جبال املسحر 

الواقعة غرب جبهــة الحازمية والتي 

تتجاوز مساحتها 20 كلم مربع، وذلك 

بعد محارصة عنارص املليشيا وقطع كل 

خطوط اإلمداد ومن ثم إسقاط املواقع 

واستسالم عنارص الحوثي.

املصــدر أفــاد أن قــوات الجيش 

واملقاومة الشــعبية تحقق تقدمات يف 

مختلف الجبهــات حيث تمكن األبطال 

من الوصــول إىل املثلث الــذي يفصل 

مدينة البيضــاء عن مديريتي مكرياس 

والصومعة.

صالح البيضاني أحد أبطال مقاومة 

ذي ناعم آل عمر قال متحدثا لصحيفة 

26ســبتمرب: أبناء البيضاء يسعون إىل 

تحرير املحافظة مهمــا كلفهم الثمن 

ولديهم قوة متمرسة يف القتال وعزيمة 

عالية تتوق للحرية واجتثاث الجرثومة 

الحوثية.

 وأضــاف املطلوب مــن كل أحرار 

البيضاء واليمن املساندة والدعم فالنرص 

قريب ومليشــيا الحوثي تتكبد خسائر 

كبرية وقتالها وجرحاها باملئات تركتهم 

يف الشعاب والجبال يواجهون املوت.

تحرير المدينة
وعن ســري املعارك داخــل مدينة 

البيضاء أفادت املصادر أن طالئع الجيش 

واملقاومة وصلت إىل أوىل مناطق قوعة آل 

مظفر، التي تتبع إداريا مديرية البيضاء.

وكان أبطــال الجيــش واملقامــة 

استكملوا تحرير مديرية الصومعة بعد 

معارك رشسة اســتمرت عدة أيام وقد 

أعلن محافظ املحافظة نارص السوادي 

تحريــر املديرية يف ترصيح لوســائل 

اإلعالم.

ويف الترصيح وجه الســوادي إدارة 

رشطة املحافظة بتأمني املديرية وتفعيل 

قسم الرشطة، كما تفقد أوضاع املقاتلني 

يف الخطوط األمامية لجبهة الصومعة.

ويف ذات السياق أعلن السوادي انتقال 

املعارك من مديرية الصومعة التي باتت 

محررة بالكامــل إىل مديرية البيضاء 

ومحيط مركز املحافظة.

مقتل قيادات حوثية
خسائر مليشيا الحوثي البرشية يف 

محافظة البيضاء خالل األسبوعني كبرية 

جدا حيث تفيد املصادر أن قتىل املليشيا 

بلغــوا 200 قتيل وعــرشات الجرحى 

واألرسى بينهــم عدد مــن القيادات 

واملرشفني منهم القائد العسكري ملربع 

الضحاكي "مــرشف مديريتي البيضاء 

والصومعة وكذاك قائد التدخل الريع 

ملحافظة البيضاء واملســؤول واملرشف 

العســكري ملربع الزاهر وعدد من قادة 

الكتائب الخاصة التي أرســلت إلسناد 

عنارص املليشيا.

ارتفاع خسائر مليشيا الحوثي تزامن 

مع االنتصــارات املتوالية التي يحققها 

أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

ىف املحورين رشق وغرب مدينة البيضاء.

ورغم حجم خسارة مليشيا الحوثي 

وتكتمها عن الهزيمة والخسارة إال إنها 

بدأت تعرتف بمقتــل عدد من القيادات 

وخســارتها لبعض املواقع وذلك بعد 

سلسلة هجمات ورضبات طالت مواقع 

الحوثيــني يف عدد مــن الجبهات تلتها 

معارك أخرى داخل مركز مديرية الزاهر.

حيث ذكــرت املصادر أن مليشــيا 

الحوثي كانت قد دفعت نهاية األسبوع 

املايض بمجاميع ضخمة عىل متن أكثر 

من 30 طقماً وآلية عسكرية الستعادة 

مركز مديرية الزاهر إال إن قوات الجيش 

واملقاومة الشعبية استدرجتهم وقامت 

بمحارصتهم جميعا وقتلهم ومطاردة 

من تبقى منهم.

وفيما يخص الخسائر املادية أوضح 

مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني 

واملقاومة الشعبية تمكنوا من استعادة 

أسلحة حوثية متنوعة بينها قناصات 

ومدافع هاون وعربة BMB  و3 أطقم 

عالوة عــىل اغتنام عدد من أســلحة 

الكالشنكوف ومخزن للذخائر.

كما تمكنوا من أعطاب 3أطقم وعربة 

وإسقاط طائرة مســرية استطالعية 

كانت تحلق فوق مواقع تم تحريرها يف 

آل حميقان.

االنتصــارات التــي يحققها أبطال 

الجيش واملقاومــة يف مختلف جبهات 

البيضاء تتم بإسناد شعبي وجماهريي 

كبري وواسع وبإسناد قوي من طريان 

تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكة 

العربية الســعودية فبحسب املصادر 

فإن الطريان شن عدة غارات مستهدفا 

تجمعات وتعزيزات مليشــيا الحوثي 

وذلك بشكل دقيق ومركز وذلك ما مكن 

األبطال مــن تطهري عدد مــن املواقع 

االسرتاتيجية التي كانت تتمرتس فيها 

عنارص املليشيا.

   توفيق الحاج

أيام سوداء تمر عىل مليشــيا الحوثي، فما 
أن تهدأ جبهة حتى تشتعل أخرى مبددة أوهام 

املليشيا وملتهمة عنارصها.
فمن الجوف إىل البيضاء مرورا بجبهات شمال 
مأرب وصوال إىل الجبهــات الجنوبية الغربية 
تعيش مليشــيا الحوثي أسوأ لحظاتها وتتكبد 

خسائر برشية ومادية كبرية وهزائم قاسية.
يوم الثالثاء شــن أبطــال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية هجومــا مباغتا يف جبهة 
الكسارة واملشــجح تمكن خاللها من تحقيق 
تقدمات وانتصارات كبرية، حيث تمكن األبطال 
من تحرير عدد من املواقــع، وألحقت بالعدو 
خســائر كبرية يف العتاد واألرواح، وذلك عقب 

هجوم نوعي مباغت شنته عىل مواقع تتمركز 
فيها املليشيا الحوثية بجبهة املشجح،

ويف جبهتي الكسارة ورصواح أحبط أبطال 
الجيش واملقاومة هجمات انتحارية للمليشيا 
اإليرانية وأجربوها عىل الرتاجــع والفرار بعد 

سقوط العديد من عنارصها بني قتيل وجريح.
وتكّبدت املليشيا خســائر أخرى يف األرواح 
والعتاد بقصف ملدفعية الجيش وبغارات لطريان 
التحالف التي اســتهدف تعزيــزات وتجمعات 
معادية يف مواقع متفرقــة عىل امتداد مرح 
العمليات القتالية منها تدمري ســالح مدفعية 

وعيار و3 أطقم قتالية.
ويف جنوب غرب مأرب أحرزت قوات الجيش 
واملقاومة الشــعبية يوم األربعــاء، انتصارات 
كبرية  تمكنوا من السيطرة عىل مناطق واسعة 
يف مديريتي جبل مراد ورحبة جنوب غرب املدينة.

 مصدر عسكري تحدث ل26سبتمرب بالقول: 
إن قوات الجيش واملقاومة الشعبية حرروا عدة 
مواقع مــن بينها "وادي بقثــة ووادي معني، 
ومظراه، والخليف، وقرى آل دهمش، والغزازية، 
والقرادعة"وسط انهيار واسع ملليشيا الحوثي 

املتمردة املدعومة من إيران.
وأضــاف ال تزال قــوات الجيــش الوطني 
مســتمرة يف تقدمها امليداني وســط التفاف 
شعبي وجماهريي وإســناد جوي من طريان 
تحالف دعم الرشعية التي استهدفت تعزيزات 
وتجمعات مليشــيا الحوثي كانت يف طريقها 
لتعزيز عنارصها يف الجبهات ذاتها، أسفرت عن 
مقتل وإصابة العرشات من املليشــيا املتمردة 

وتدمري آليات عسكرية مختلفة.
هــذا وكان الجيــش الوطني نفــذ عملية 
عسكرية، يف مديرية رحبة يوم األربعاء استعاد 

خاللها مواقع عسكرية اسرتاتيجية يف املديرية، 
ومواقع أخرى يف جبل مراد.

االنتصــارات التي حققها أبطــال الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية يف جبهات مأرب 
الجنوبيــة الغربيــة حظيت بتأييد شــعبي 
وجماهريي، وإشادة رسمية، حيث أشاد وكيل 
أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن 
عبود باالنتصارات امليدانية والعسكرية الكبرية، 
التي أحرزها أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية وقبائل مراد، اليوم األربعاء، وتحريرهم 
مواقع مهمة منها مركز مديرية رحبة جنوبي 

محافظة مأرب.
ويف حديث لـ "ســبتمرب نت" وجه اللواء بن 
عبود األجهزة والوحدات األمنية، بتأمني مركز 
مديرية رحبة، واملناطق املحررة باملديرية، بعد 

أن حررها الجيش الوطني، أمس.

مثمناً البطوالت والتضحيات واملواقف الخالدة 
التي ســطرها األبطال وهم يخوضون معركة 
تحرير واســتعادة الوطن من قبضة مليشــيا 

الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران.
ودعا وكيــل وزارة الداخلية أولياء األمور يف 
املناطق، التي تقع تحت سيطرة املليشيا، إىل عدم 
الزج بأطفالهم الذي تقودهم مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية إىل محارق املوت والهالك.
وأشاد اللواء بن عبود بدور األشقاء يف التحالف 
العربي بقيــادة اململكة العربية الســعودية، 
والطلعات الجوية ملقاتالت التحالف التي رافقت 
انتصارات الجيش الوطني، من خالل استهدافها 
للتعزيزات والتجمعات العســكرية للمليشــيا 

اإلرهابية املدعومة من إيران.

لألســبوع الثاني عىل التوايل يتقدم أبطال الجيش واملقاومة الشعبية يف مختلف جبهات لألســبوع الثاني عىل التوايل يتقدم أبطال الجيش واملقاومة الشعبية يف مختلف جبهات 

ومديريات محافظة البيضاء محققني انتصارات عظيمة وفق خطط حربية مدروســة ومديريات محافظة البيضاء محققني انتصارات عظيمة وفق خطط حربية مدروســة 

ومحكمة.ومحكمة.

  أسبوعان فيها فتحت أبواب الجحيم لعنارص مليشيا الحوثي يف محافظة البيضاء واملوت   أسبوعان فيها فتحت أبواب الجحيم لعنارص مليشيا الحوثي يف محافظة البيضاء واملوت 

يطلبهم من كل جانب واألبطال يالحقونهم إىل كل جحر.يطلبهم من كل جانب واألبطال يالحقونهم إىل كل جحر.

أيام معدودات حقق خاللها األبطال انتصارات كبرية وتمكنوا من تحرير مساحات شاسعة أيام معدودات حقق خاللها األبطال انتصارات كبرية وتمكنوا من تحرير مساحات شاسعة 

يف مديرية الصومعة والزاهر والســيطرة عىل مواقع اسرتاتيجية يف املرتفعات والسالسل يف مديرية الصومعة والزاهر والســيطرة عىل مواقع اسرتاتيجية يف املرتفعات والسالسل 

الجبلية املحيطة بعاصمة املحافظة.الجبلية املحيطة بعاصمة املحافظة.

صحيفة صحيفة 2626سبتمرب واكبت ســري معركة النجم الثاقب ونقلت انتصارات أبطال الجيش سبتمرب واكبت ســري معركة النجم الثاقب ونقلت انتصارات أبطال الجيش 

واملقاومة الشعبية وتابعت ترصيحات وكتابات األبطال من امليدان ورصدت خسائر مليشيا واملقاومة الشعبية وتابعت ترصيحات وكتابات األبطال من امليدان ورصدت خسائر مليشيا 

الحوثي حيث تابعت ترصيحات القيادات العســكرية يف مختلف جبهات البيضاء حول الحوثي حيث تابعت ترصيحات القيادات العســكرية يف مختلف جبهات البيضاء حول 

تفاصيل خارطة املعارك وأهمية املكاسب التي تحققت خالل األسبوعني املاضيني.تفاصيل خارطة املعارك وأهمية املكاسب التي تحققت خالل األسبوعني املاضيني.

البيضاء.. معركة التحريرالبيضاء.. معركة التحرير
حمافظ البيضاء: حترير املحافظة رضورة حتمية وتضحيات األبطال حمط إشادةحمافظ البيضاء: حترير املحافظة رضورة حتمية وتضحيات األبطال حمط إشادة

مأرب.. قوات اجليش واملقاومة حتقق انتصارات وحترر مناطق واسعة مأرب.. قوات اجليش واملقاومة حتقق انتصارات وحترر مناطق واسعة 



99الــعـدد )١٩٨٩( الخميس ٥ ذو الحـجـة ١٤٤٢هـ - المــوافـــق ١٥ يــــولــيــو ٢٠٢١م عسكرية

كرمت قيادة اللواء 23 ميكا يف املنطقة 
العســكرية األوىل، يوم السبت، 10 من 
أرساها املحررين من ســجون مليشيا 

الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانًيا. 
وقال العميد الركــن/ عبدالله محمد 
معزب، قائد اللواء 23 ميكا، يف الحفل الذي 
أقيم يف مقر اللواء تحت شعار: "لن نرتك 
أرسانا":" إن هــذا التكريم يأتي تتويجاً 

لسلســلة احتفاءات قامــت بها قيادة 
اللواء منذ أن تم إطــالق رساح األرسى 
من منتسبي اللواء"، مؤكدا عىل رضورة 
االهتمــام بالجرحى واألرسى، وأرس كل 

الشهداء. 
 ويف ختام الحفل ألقــى أحد األبطال 
املحرريــن كلمــة عرب فيهــا عن مدى 
ســعادتهم بحفاوة التكريم معرباً عن 

شــكرهم العميق لقائد اللواء وجميع 
ضباط وصــف وجنود اللــواء عىل هذا 

االحتفاء.
 وجدد األرسى العهد بالسري يف درب 
الكرامة والنضال، والتصدي للمليشيا 
اإلرهابية حتى تحريــر ما بقي من 
أرض الوطن من قبضة تلك املليشيا 

اإلجرامية.

شبوة.. اجتامع أمني موسع يناقش تعزيز قدرات املؤسسة األمنية 

برعاية من قيــادة وزارة الداخلية 
ممثلة باللواء الركــن إبراهيم حيدان 
ويف إطار مرشوع تعزيز وبناء قدرات 
الرشطة النسائية و تعزيزاً للنهج القائم 
عىل النوع االجتماعي ضمن أجهزة إنفاذ 
القانون والتعامل مع قضايا األطفال 
والنســاء واملمول من حكومة هولندا 
أقميــت دورتان تدريبيتــان لتطوير 
مهارات الرشطة النسائية يف املكال وتعز.

ويف الدورة التدريبية لتطوير مهارات 
الرشطة النســائية يف املــكال واملقرر 
اختتامها اليوم ثمــن وكيل املحافظة 
لشــؤون الدفاع واألمن العميد صالح 
لحمدي يف حفل افتتاحها يوم السبت 
املايض الدور الذي قدمته قيادة االمن 
والرشطة والدعم الذي تقدمه لالرتقاء 
بالعمل األمني وتأهيل منتسبي رشطة 

املحافظة.
وشــدد عىل رضورة االستفادة من 
مواضيع وفقرات الــدورة، من خالل 
املواضيع املُعدة يف الربنامج والتي تتناول 
أهداف وواجبــات الرشطة املجتمعية 
وقانون حقوق اإلنسان وقضايا العنف 
ضد املرأة وعددا من املواضيع األخرى 

ذات الصلة.
من جانبه أوضح نائــب مدير أمن 
ســاحل حرضموت العميد عبدالعزيز 
الجابري اهمية إقامة مثل هذه الدورات 
التي تساعد منتسبي الرشطة وخصوصا 
الرشطة النسائية عىل االرتقاء بمستوى 
األداء واملســاهمة يف التطوير املستمر 
للعمل األمني بما يتواكب مع املرحلة 
التي تعيشها املحافظة والوطن بشكل 

عام. 
وعىل الصعيد ذاته كانت قد اختتمت 
الــدورة التدريبية الخاصــة بتطوير 
مهارات الرشطة النسائية يف محافظة 

تعز. 
ويف حفل االختتام شدد مساعد مدير 
عام رشطة املحافظة لشؤون الرشطة 
العقيد عدنان السقاف أشاد بإقامة مثل 
هذه الدورات الهادفة اىل تعزيز دور وأداء 
منتسبي الرشطة وخصوصا الرشطة 
النسائية يف ميدان العمل وبما يتواكب 
مع املرحلة التي تعيشــها املحافظة 

والوطن بشكل عام..
وثمن السقاف دور املنظمة الدولية 
لإلصالح الجنائي وما تقوم به من تقديم 
الدورات التخصصية والهادفة ملنتسبي 

رشطة املحافظة 
وحــث الســقاف املتدربــات عىل 
رضورة االســتفادة مــن مواضيع 
وفقرات الدورة التي هدفت إىل تعريف 
املتدربات بواجباتهن ورفع مســتوى 

األداء والكفاءة لديهن بحيث ُيصبحن 
قادرات عــىل أداء الواجبــات واملهام 
بالشــكل الصحيح وبما يتوافق مع 
اللوائح واألنظمة والقوانني الرُشطية, 
مثمنا الدور الذي قدمته الوزارة ممثلة 
بإدارتي عام التدريب والتأهيل وإدارة 
حمايــة األرسة والدعم الذي تقدمه يف 
سبيل اإلرتقاء بالعمل األمني وتأهيل 

منتسبي رشطة املحافظة 

تنفيذ دورات تدريبية لتطوير مهارات الرشطة النسائية يف املكال وتعز

تحت شـــعــــار: »لـــــن نتــــرك أســـــرانا«

قيادة اللواء 23 ميكا تكرم أرساها املحررين من سجون مليشيا احلوثي اإلرهابية 

تعلــن الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة املركــز الرئيــسـ  عــدن عــن رغبتهــا يف 
إنــزال املناقصــة العامــة رقــم )1( لتنفيــذ أعمــال األشــغال التــايل:

ضمان دخول املناقصةالرسومأسم املناقصة الرقم

1

مــرشوع بنــاء مختــربات مراقبــة جــودة األدويــة 
ــة  ــا لألدوي ــة العلي ــة ) الهيئ ــتلزمات الطبي واملس

ــدن( ــس ـ ع ــز الرئي ــة املرك ــتلزمات الطبي واملس

100,00040,000,000

والتي سيتم تمويلها من املصادر األتية:ـ 
1ـ تمويل ذاتي ) الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية املركز الرئيس ـ  عدن(

عــىل الراغبــني املشــاركة يف هــذه املناقصــة التقــدم بطلباتهــم الخطيــة خــالل أوقات 
الــدوام الرســمي إىل العنــوان التايل:

الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية المركز الرئيسـ  عدن
مكتب المدير العام

عدن ـ خور مكر – أمام مطار عدن الدويل – بجانب مكتب الصحة والسكان م/ عدن 

 لرشاء واستالم وثائق املناقصة وفق الجدول أعاله وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ 27 /7 /2021م.
ـ يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحدد ومكتوب عليه اسم 

الجهة واملرشوع ورقم عملية الرشاء ، واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:ـ 
 ضمــان بنكــي بنفــس نمــوذج الصيغــة املحــددة يف وثائــق املناقصــة بمبلــغ مقطــوع 	 

كمــا ورد يف الجــدول أعــاله ، صالــح ملــدة) 180( يومــاً مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، أو 
شــيك مقبــول الدفــع.

 صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول لعام 2021م . 	 
صــورة مــن شــهادة رضيبــة املبيعــات ســارية املفعــول + البطاقــة الرضيبيــة ســارية 	 

املفعــول لعــام2021م .
ــة 	  ــة الزكوي ــام 2021م + البطاق ــول لع ــارية املفع ــة س ــة التأميني ــن البطاق ــورة م ص

ــام 2021م. ــول لع ــارية املفع س
صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول لعام 2021م .	 

 تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها أنفا » ويكتفى بتقديم 
الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الرشكات.

آخــر موعــد الســتالم العطــاءات وفتــح املظاريــف هــو الســاعة )11.00صباحــاً ( مــن 	 
ــد  ــد املوع ــرد بع ــي ت ــاءات الت ــل العط ــن تقب ــق 2 /8 /2021م، ول ــوم )االثنني(املواف ي

وســيتم إعادتهــا بحالتهــا املســلمة إىل أصحابهــا.
ســيتم فتــح املظاريــف بمكتــب املدير العــام للهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبية 	 

بحضــور أصحــاب العطــاءات أو مــن يمثلهــم بتفويض رســمي موقــع ومختوم .
ــل رشائهــا  ــق املناقصــة قب يمكــن للراغبــني يف املشــاركة يف هــذه املناقصــة اإلطــالع عــىل وثائ
خــالل أوقــات الــدوام الرســمي للفــرتة املســموح بهــا لبيــع وثائــق املناقصــة ملــدة)25( يومــا 

مــن تاريــخ نــرش أول إعــالن.

إعـــــالن مـــنــــــاقـــصـــة 

ناقش اجتماع أمني موسع، األربعاء، 
أوضاع مختلــف الوحــدات األمنية يف 
محافظة شبوة، والُسبل الكفيلة بتعزيز 

قدراتها املؤسسية. 
واستعرض االجتماع الذي ضم وكيل 
وزارة الداخلية اللــواء محمد بن عبود، 
ووكيــل وزارة الداخلية لقطاع خدمات 
الرشطة اللواء الركن محمد األمري، ووكيل 
محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي ملروق، 
ونائــب مدير أمن شــبوة العميد أحمد 
األحول وقادة الوحدات األمنية يف شبوة، 
دور األجهزة والوحدات األمنية يف حفظ 

األمن واالستقرار واســتتباب السكينة 
العامة بكافة مناطق ومديريات شبوة. 

ونوه االجتمــاع، بالنجاحات األمنية 
التي حققتها األجهزة والوحدات األمنية 
بمجــاالت مكافحــة الجريمة وضبط 
املطلوبني أمنيا.. متطرقا إىل حاجة القوات 
األمنية للدعم باإلمكانيات البرشية واملادية 
ملواصلة أداء واجباتها ومســؤولياتها 
األمنية املنوطة بها وحماية وتعزيز أمن 

واستقرار شبوة عىل أكمل وجه.  
وعىل صعيد متصل، اطلع اللواء بن عبود 
واللواء الركن األمري، والدكتور ملروق، عىل 

مستوى سري العمل يف فرع اإلدارة العامة 
ملصلحة الهجرة والجوازات والجنسية يف 
محافظة شبوة، ونوهوا بآلية ومنظومة 
العمل الفني والتقني وســهولة تقديم 
الخدمــات للمواطنــني وتمكينهم من 

الحصول عىل وثائق السفر بسالسة. 
واستعرض مدير عام فرع املصلحة يف 
شبوة العقيد محمد بن معروف، حجم 
ومســتوى إقبال املواطنــني من كافة 
محافظات الجمهورية بصورة يومية .. 
مشــريا إىل إصدار 22 ألفاً و 699 جوازا 

خالل النصف األول من العام الحايل.



الــعـدد )١٩٨٩( الخميس ٥ ذو الحـجـة ١٤٤٢هـ - المــوافـــق ١٥ يــــولــيــو ٢٠٢١م تاريخ1010 1010
ثورة صنعاء األولى

حني خرج سكاهنا إىل الشوارع وهم ُيرددون: »ال نريد العلوي، وال يدخل بلدنا«

تبًعا لذلك توجه الطامح يحيى بن الحسني 

إىل اليمن 284هـــ / 897م، بطلب وإلحاح 

كبريين من قبل بعــض أعيان قبائل صعدة، 

بايعوه إماًما، وتلقب بـــ )الهادي(، وفصل 

دولته الدينية ومذهبه اإلقصائي ليتناســب 

وخصائــص وطبائع أنصــاره، وكان دائًما 

ما يشبه نفســه يف حرضتهم بالرسول صىل 

الله عليه وسلم، وخاطبهم قائاًل: »والله لنئ 

أطعتموني ما فقدتم من رسول الله صىل الله 

عليه وسلم إال شخصه«!

مهاجرون وأنصار
من صعدة توســع الطامــح يحيى بن 

الحسني شــمااًل حتى نجران، وجنوًبا حتى 

صنعاء وما بعد صنعاء، وقد كان لنجاح دعاة 

الدعوة اإلسماعيلية أثره البارز يف تحفيزه عىل 

ذلك، راســل بني عمومته يف طربستان طالًبا 

املدد، فأمدوه بمئات الطربيني، وقيل: باآلالف، 

اختصهم بحراسته، وقيادة جيشه، وأسماهم 

بـ )املهاجرين(، فيما أســمى القبائل التي 

ساندته بـ )األنصار(.

لم يهنأ يحيى بن الحسني أثناء فرتة حكمه 

باالســتقرار لحظة، ما أْن ُيخمــد ثورة إال 

وتشتعل عليه آخرى، وكان األقىس عليه تحول 

أصدقائه باألمس إىل أعداء، ليدخل يف سلسلة 

طويلة من الحروب مع هــذا التيار، وكانت 

أشهر الثورات التي قامت ضده، ثورة سكان 

صنعاء، الذين خرجوا إىل شوارع املدينة وهم 

ُيرددون: »ال نريد العلوي، وال يدخل بلدنا«.

بطلب من أبــي العتاهية عبدالله بن برش 

بن طريف - أحد مــواىل آل يعفر - وبعد أربع 

سنوات من مقدمه إىل صعدة، توجه يحيى بن 

الحسني بـ 750 ُمقاتالً صوب صنعاء، القاه 

األول وجماعة من ُخلص أصحابه يف منطقة 

تسمى حدقان بالقرب من شبام، ودخال مًعا 

ذات املدينة ليلة 23 محرم 288هـ / 16 يناير 

901م.

وكان أبو العتاهية قــد تخلص من بني 

عمومته املشكوك يف والئهم بأْن أرسلهم بقيادة 

عبدالله بن جراح إىل منطقة الر؛ وذلك بعد 

أْن أوهمهم أنَّ إمام صعدة سيجتاح صنعاء 

من تلك الجهة، ويف اليوم التايل، وأثناء صالة 

الجمعة عاد هؤالء ُمغاضبني، وقاموا ِبُمعاضدة 

سكان املدينة الُسنيني بثورة عارمة، وتجمع 

أكثر من 10,000 منهم وهم ُيرددون: »ال نريد 

العلوي، وال يدخل بلدنــا«، وكان آل طريف 

يحرضون الناس عىل القتال وهم يقولون لهم: 

»أنرصونا عىل هذا الغريب نخرجه من وطننا 

وبلداننا إىل جبل الرس«.

بدأ الثوار بمناوشــة أنصــار يحيى بن 

الحســني، هزموهم يف الكرة األوىل، ثم حمل 

إمام صعدة عليهم بنفسه، هزمهم، وطاردهم 

- كما أفاد كاتب ســريته - إىل خارج أسوار 

صنعاء املنيعة، وحني استتب له أمر املدينة، 

وبايعه سكانها، رضب اســمه عىل العملة، 

وحبس الثوار من بني طريف، وغريهم، وأخذ 

سالحهم، ودوابهم، وفرقها عىل الطربيني.

حكام صنعاء
وقبل التعمق أكثر يف تفاصيل ما حدث بعد 

تلك الواقعة، ُنعطــي ملحة ُموجزة عن حكام 

صنعاء خالل املئة عام املاضية، حيث تعاقب 

عىل حكمها والة الدولة العباسية، ثم آل يعفر، 

ومواليهم من آل طريف، وحكمها أيضاً شيخ 

بكيل الدعام بن إبراهيم - كما أفاد الهمداني 

- ولكن لوقت يسري.

ُينســب آل يعفر إىل يعفر بن عبد الرحيم 

الحمريي ُمؤســس دولة بني حوال يف شبام 

227هـ، الذي استمر ُمقاوًما للوالة العباسيني، 

واستوىل عىل صنعاء، إال أنَّ ولده محمًدا خالفه، 

وأخذ البيعة للُمعتمد العبايس 257هـ، وضم 

إىل صنعاء جميع مخاليف اليمن باســتثناء 

تهامة التي كان فيها إبراهيم بن زياد، ونكل 

بمعارضيه من األبناء )الفرس( وغريهم رش 

تنكيل، وأظهر الوالء البن زياد، وذكر اسمه يف 

الخطبة.

وحني عزم عىل التوجه من صنعاء جنوًبا 

للسيطرة عىل لحج، استخلف ولده إبراهيم، 

وهكذا صار األخــري الحاكم الفعيل حتى بعد 

عودة أبيه، لتأتيه األوامر من جده يعفر بأْن 

يقتل أباه وعمه 270هـ، وحني أتم جريمته 

بيده، ويف صومعة مســجد شبام ثار الناس 

عليه، ليتوىل اإلمارة عمــه عبد الرحيم، لتبدأ 

دولتهم بعد تلك الحادثة بالرتنح واالنحسار.

بعد ثالث سنوات من 

تلك الحادثــة اجتمع 

أهل صنعاء من األبناء 

آل  وأخرجوا  وغريهم، 

يعفر منهــا، وخربوا 

وأحرقــوا دورهم، ويف 

279هـ / مايو  صفر 

892م وصــل عيل بن 

الحســني املعروف بـ 

)جفتــم( مــن بغداد 

والًيا عــىل ذات املدينة 

باسم الدولة العباسية، 

وحكمها لثالث سنوات، 

ليســتعيد آل يعفــر 

اليمن  بعد مغادرتــه 

حكمها، وكان أسعد بن 

سالطينهم  آخر  يعفر 

األقوياء.

طريــف  آل  أمــا 

فينســبون إىل طريف 

بــن ثابــت الكباري 

موىل األمــري يعفر بن 

عبدالرحيم، وقد أرسله 

األخري عام تأســيس 

دولته الجتياح صنعاء 

227هـــ، إال أنَّه ُمني 

بهزيمة نكراء، وقد ظل وأوالده عىل والئهم آلل 

ا باسمهم عىل بعض املناطق،  ـً يعفر، ُحكام

وقيل أنَّهم وبعد خروج عيل جفتم وايل الدولة 

العباسية من صنعاء 282هـ، استبدوا بأمر 

املدينة، بمســاعدة عساكر عباسيني كان قد 

استبقاهم األخري، وحكموها باسم آل يعفر 

لعدة سنوات، ثم اختلفوا، ودارت بينهم حروب 

وخطوب.

قال كاتب ســرية يحيى بن الحسني عن 

آل طريف: »فإنَّهم قــد كان اقتطع كل رجٍل 

منهم بلــًدا من اليمن يأكله جــوًرا، وظلًما، 

وفســًقا«، واتهمهم أيضاً بالفجور، وشنع 

عىل أحد قادتهم ويدعــى إبراهيم بن خلف، 

واتهمه بسبي نساء جيشــان )ذي رعني(، 

وبيعهن، وأّنه كان لديه نساء فواسد، وجلها 

حد وصفه أسباب اجتمعت وجعلت ابن عمهم 

أبو العتاهية يستنجد بإمام صعدة، كما سبق 

أن ذكرنا.

 وتجددت الثورة    

يف أواخر الشهر التايل من دخوله صنعاء، 

توجه يحيى بن الحسني صوب شبام، أخذها 

وكوكبــان من آل يعفر، وجعــل عليها ولده 

محمد، ثم سار بقواته جنوًبا، سيطر عىل يكال، 

ثم ُسمح، ثم ذمار، ثم منكث من بالد عنس، ثم 

جيشان، ثم ثات بالقرب من رداع، وجعل عىل 

تلك املناطق الوالة من قبله. أما صنعاء فسبق 

أن جعل عليها أخاه عبدالله، وبعد عودته من 

رداع، وخروجه الثاني إىل شبام، جعل عليها 

ابن عمه عيل بن سليمان بن القاسم، وجعل 

عىل األخرية محمد بن عباد التميمي، واألخري 

كان وزيرًا ألبي العتاهية السابق ذكره، وكان 

من ُجملة ُمستقبليه يف منطقة حدقان.

قام يحيى بن الحسني حينها بحبس أمراء 

آل يعفر وكبريهم أســعد بن يعفر، ووزعهم 

عىل سجون صنعاء، وشبام، وُقدم، وذلك بعد 

أْن استدرجهم بالحيلة إىل مجلسه؛ فما كان 

من أنصارهم وأنصار آل طريف إال أْن استغلوا 

إرســاله لعدد كبري من قواته شمااًل، وثاروا 

عليه، منهم من توجه إليه يف شــبام، وقاموا 

بقتل محمد بن عبــاد جمادى اآلخر 288هـ 

/ يونيو 901م، وذلك بعد عدة أيام فقط من 

تعيني األخري عاماًل عليها.

ومنهم من ثاروا يف صنعاء بقيادة عثمان 

بن أبي الخري، وعبدالقاهر بن أحمد، وأحمد 

بن محفوظ، ووثبوا بقيادة األخري عىل عاملها 

عيل بن ســليمان، 

ومعهم  وقامــوا 

العساكر  من  عدد 

العباســيني الذين 

جفتم  استبقاهم 

بطرده وقواته من 

تلك املدينة املنكوبة.

الثــوار  قــام 

بإخــراج بعــض 

أمــراء آل يعفــر 

مــن الســجون، 

لكريس  وأعادوهم 

وأعادوا  الحكــم، 

للُمعتضد  الُخطبة 

وإكمااًل  العبايس؛ 

أترككم  للمشــهد 

مع ما ذكره كاتب 

سريته ، حيث قال: 

العشائر  »وعلمت 

بذلــك، فخالفــوا 

مــن كل املواضع، 

ُعمال   وأخرجــوا 

بلدهم لرشارة  من 

الخلــق، وذهابهم 

سبحانه،  الله  عن 

وأنَّهــم ال يريدون 

أْن يقوم للدين قائمة، وال ينتهون عن رشب 

الخمور، وارتــكاب الفجور عليهم لعنة الله، 

فقام كل قوم عىل من كان عندهم من عمال ، 

وأخرجوهم، وأخذوا ما كان معهم من دواب، 

ومتاع، »وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا بالله 

العزيز الحميد««.

كان يحيى بن الحسني قد غادر شبام قبل 

سقوطها صوب كوكبان، ومعه أبو العتاهية 

ومحمد بن الدعــام اللذان أبليــا معه بالًء 

حسًنا، خاض بهما عدة ُمواجهات مع الثوار، 

واستعادا له شبام لبعض الوقت، لم يدم مكوثه 

فيها طوياًل، قرر االنسحاب بقواته املنهكة إىل 

ريدة، ومعه شيخ بكيل الدعام بن إبراهيم الذي 

قدم حينها بقوات كثرية لنجدته، دون أْن ُيغني 

عن هزائمه املتتالية شيًئا، وكانت بينه - أي 

الدعام - وآل يعفر عداوة قديمة، استغلها إمام 

صعدة جيًدا، وهنــاك - أي يف ريدة - كانت يف 

انتظار  جولة أخرى، مع ثوار آخرين، وكانت 

هذه املرة لصالحه.

وعىل ذكر الدعام بــن إبراهيم، فقد ذكر 

الحسن الهمداني أنَّه تشــفع حينها ألسعد 

بن يعفر وبعًضا من بني عمومته عند يحيى 

بن الحسني، بعد أْن كان األخري قد عزم أثناء 

ُمغادرته شــبام عىل قتلهم، وهو أمٌر نفاه 

املؤرخ العبايس، وقال: إنه عفا عن أســعد، 

وإبراهيم بن خلف، وأوصاهم بتقوى الله.

وامتدت الثورة إىل ريدة

سبق لصعصعة بن جعفر )صاحب ريدة(، 

أْن تمرد عىل يحيى بن الحسني ودولته، وذلك 

بعد أْن قام األخري بعزلــه، وجعل محمد بن 

عييس التميمي بــداًل عنه، وكان تمرده - أي 

صعصعة - بالتزامن مع الثورة السابق ذكرها، 

وبتنسيق ُمبارش مع الثوار يف صنعاء وشبام؛ 

بل أنَّ أحد موايل بني طريف ويدعى أبو زياد 

قدم لُنرصته.

وذكر املُؤرخ العبايس أنَّه أي - صاحب ريدة 

- شارك آل يعفر إحدى حروبهم، واستنقاًصا 

منه وأقرانه قال ذات الـُمؤرخ: إنهم  خرجوا 

م عليه  ناقمني عىل ســيده اإلمام ألنَّه حــرَّ

نكرات! وأضاف  ـُ رُشب الخمر، والفساد، وامل

ُمتحاماًل: »وكان - يقصد صعصعة - يأكل أهل 

البون ظلًما، وجوًرا، وكان يأخذ بعض النساء 

للفجور، وكان يرشب الخمور«!

سيطر صعصعة بن جعفر بداية ثورته عىل 

قاع البون، وفرق عىل أصحابه أموااًل وخياًل 

كانت ليحيى بن الحسني، وحني قدم األخري، 

دارت بينهما عدة ُمواجهــات، ُهزم األول يف 

آخرها، فخرَّب اإلمام املُنترص قرصه، ثم أمر 

بقطع رؤوس القتىل من أنصاره، وأرســلها 

إىل صعدة، ونجران، وهو مشــهد ُمؤلم تكرر 

بكثافة خالل تاريخ اإلمامة الطويل.  

وما هي إال أيام قالئــل حتى وصله - أي 

يحيى بن الحسني - مدد من الحجاز معظمهم 

من أبناء عمومته، كان سبق أن راسلهم بعد 

دخوله صنعاء، ممنًيــا إياهم بحكم عظيم؛ 

األمر الذي حفزه عىل التوجه من ريدة جنوًبا، 

دون أن يستمع إىل نصيحة شيخ بكيل الدعام 

بن إبراهيم الذي خاطب رســوله قائاًل: »إنَّ 

القوم يف جماعة ال طاقة لكم بها«، وقاد - أي  

- بنفسه أكثر من 600 ُمقاتل للسيطرة عىل 

صنعاء مرة أخــرى، وقد تم له ذلك 27 رجب 

288هـ / 16 يوليو 901م. 

لم يهنأ يحيى بن الحســني االستقرار يف 

صنعاء لحظة، ولم تتوقف طول فرتة بقائه- 

التي تجاوزت العرشة األشهر - املعارك بينه 

وبني آل طريف، وآل يعفر، واللذين حظوا بدعم 

من قبل بني الحكمــي يف تهامة، واألخريين 

سالطني املخالف الســليماني، وُيعتقد أنهم 

كانوا حينها تابعني للدولة الزيادية.

كانت تلك املعارك بُمجملها ِسجااًل، وشهدت 

مناطق جبل نقم، وجبل حدين، وبيت بوس، 

ووادي ظهر، والرحبــة، وجبل ظبوة، وحدة 

فصولها الدامية، وخر فيهــا - أي  - ابن 

عمته علياً بن سليمان، ثم صديقه الصدوق 

أبا العتاهية، وعدداً من األفراد، والقادة، والذين 

كان ُمعظمهم من الطربيني، ليصله يف صفر 

289هـ / يناير 902م مدد آخر من طربستان، 

ولم يغن عن هزائمه املتتالية شيًئا.

أصيب يحيى بن الحسني يف إحدى املعارك 

بجرح عظيم يف رأسه، وكاد أْن يلقى حتفه، 

وبسببه، ولعجزه عن الوفاء بنفقات عساكره؛ 

قرر ُمغادرة صنعاء جمادي اآلخرة 289هـ / 

مايو 902م، وخاطب قبل ذلك ســكان ذات 

املدينة الذين رفضوا إقراضه املال قائاًل: »والله 

لتمنونني، وليرضبنكم الله بلباس من الجوع 

والخوف، ولتباعن نساؤكم بالدينار والدينارين 

والثالثة، جزاًء من الله عىل فعلكم وصنعكم، 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون«!
كما خاطب بني طريف ُمتوعًدا:

غـر العبــيــد بني طـريٍف ِعـلَّتي

مـع محنـــٍة دامـــْت عيلَّ ليـايل
وأنا الذي عـــرفوا وسوف أزورهم

بالخيـِل عـابــســٍة وباألبــطال
لست ابن أحمد ذا املكارم والعـــال

إن لـم أُثـــِر نقــًعا بصـــحن آزال

غادر يحيى بن الحســني صنعــاء ذلياًل 

مدحوًرا، ُمنهًكا مقهوًرا، وهو العنيد املُتهور 

الذي ال يستسلم بسهولة، طلب من الدعام بن 

إبراهيم فور أْن التقاه يف منطقة ورور أْن يمده 

باملال والرجال كي يعاود حربه مع آل طريف، 

وآل يعفر، إال أنَّ شيخ بكيل، من أدرك عواقب 

تلك املُغامرة ُمبكرًا، رفض ذلك، فما كان منه 

- أي إمام صعدة - إال أْن عاد خائًبا إىل عاصمة 

دولته، ال ليستقر ويرتاح؛ بل ليبدأ حرباً جديدة 

مع قبائل نجران، واألكيليني.

بالل الطيب

نتيجة لطبيعتها الجبلية، وبعدها عن مركز الخالفة العباسية، وبدء ضعف 

األخرية؛ صارت اليمن محطة جذب لعدٍد من الفرق اإلســالمية املُتصارعة، 

والطامحة يف الحكم، وقد وجد دعاة الشيعة - بشقيهم اإلسماعييل والزيدي 

- يف مناطق اليمن الشــمالية ذات التضاريس الصعبــة مرتًعا خصًبا لنرش 

أفكارهم، وإقامة دولتهم، وبمعنى أصح دولهم، ونجحوا إىل حٍد كبري يف ذلك.

أن تبذل جهدا كبريا يف ســبيل تحقيق هدف ما وأنت تعرف 

مسبقاً النتائج السلبية وعدم تحقيق الهدف املنشود فإنك تعبث 

بالوقت والجهد ال أكثر ، ذلك ينطبــق تماما عىل فكرة الحوار 

والسالم مع مليشيات أدمنت نكث العهود وال تقبل بأي نوع من 

أنواع الحوارات أو مبادرات السالم مالم تكن مفصلة عىل هواها 

وتتناسب مع أفكار حاكمها إيرلو وأهداف الدولة التي جاء منها 

لتحقيق تلك األهداف الساعية لتمزيق البلدان وغرس خنجرها 

الفاريس املسموم يف أوساطها . 

لقد ُعرفت املليشــيات االنقالبية بااللتفاف عىل كل اتفاقية 

انخرطت بها، حيث كانت تستخدم تلك االتفاقيات لقضاء حاجة 

يف نفسها ورسعان ما تتنكر لها وترميها يف سلة املهمالت وتواصل 

مسرية املوت والخراب حتى شملت معظم مناطق البالد ، والدالئل 

كثرية وجميعنا يعلمها ، وهذه األساليب ليست بغريبة عىل جماعة 

تنفذ أجندة اجنبية لزعزعة أمن املنطقة ونرش الفوىض يف دول 

شبة الجزيرة العربية لتحقيق مطامع إيرانية بعيدة املنال ، 

ذلك من جانب ، ومن جانب آخر كيف لك أن تحاور جماعة 

لم تعرتف بقوانني ربانية ُمنزلة من السماء والزالت تدعي الحق 

اإللهي بالســلطة والثروة بكل بجاحة وغباء وعنجهية وتقول: 

إن الحكم أعطي لها بأمر إلهي ال جدال فيه، وما بقية الناس إال 

مجرد طبقه ُدنيا خاضعة خانعة مطيعة لساللتهم الحاكمة ، 

فكيف لك أن تنخرط معها يف حوار ســيايس من صنيعة البرش 

وتنفذ معها اتفاقية سالم أو ما شابه ذلك ! 

ومع كل تلك التجارب والرباهني املأخوذة من األحداث الحية 

قريبة العهد - تقدمت العديد مــن الجهات الدولية بمبادرات 

سالم منصفة للجميع لغرض حقن الدماء وإيقاف الحرب التي 

نالت من الشعب اليمني وجرعته الويالت ، ومع أن تلك املبادرات 

كانت تعطي املليشيات مساحة أكرب من حجمها بكثري تزامنا مع 

تنازالت كبرية من طرف الرشعية، ومع كل مبادرة تقدم الرشعية 

التنازالت تلو التنازالت ليس ضعفا بل لتغليب مصلحة الوطن 

وتقديم مصلحة الشعب عىل بقية املصالح عطفا عىل ماتجرعه 

هذا الشعب من ويالت املليشيات الحوثية ، إال أن جميع املبادرات 

اإلقليمية سواء املبادرة السعودية االخرية التي القت ترحيباً وقبول 

الحكومة اليمنية الرشعية ، وكذلك دعم وتأييد املجتمعني اإلقليمي 

والدويل ،

 أو املبادرة العمانية األخرية ، أو املبادرات األممية املستمرة، 

لكن املليشيات أبت إال أن تمارس هوايتها املفضلة بالتنصل 

والتهرب وعدم االنخراط بأي شكل من أشكال السالم، فسارعت 

برفض املبادرات تارة عىل لسان وكالء إيران باليمن وأخرى عىل 

لســان حاكم صنعاء الفعيل إيرلو صاحب القرار األول واألخري 

الذي ظهر بكل جرأة يعارض املبادرة الســعودية ويرفضها 

وكأنها أُرسلت باسمه شــخصياً إىل مكتبه الخاص ، ومع ذلك 

فإنه ال يخفى عىل الجميع أن إيرلو هو الحاكم الفعيل لصنعاء وما 

بقية األبواق إال أدوات تنفذ توجيهاته وأوامره التي بدوره يتلقاها 

من سيده األكرب يف طهران، وهذا شأنه مع املليشيات االنقالبية 

، فكالهم يقع يف موقع الدخيــل والحالة العارضة وغري لالئقة 

بشعب أصيل وعريق كالشعب اليمني الذي مهما صرب وتحمل 

إال أنه سيأتي اليوم الذي ينفجر فيه بوجه هذه الفئة التي جلبت 

له الويل وفرضت عليه أشكاالً غريبة ك إيرلو ومن خلفه ، وكلما 

طال الصرب والتحمل كلما ثارت النريان يف جوف الربكان أكثر 

وكان انفجارها أشد نكاال عىل هؤالء الُدخالء.

عموماً الجميع بما فيهم اململكة العربية السعودية وسلطنة 

عمان وجميع األطراف الباحثة عن الســالم يف اليمن عليهم أن 

يعرفوا حق املعرفة حقيقة هذه املليشيات، وأنها لم ولن تؤمن 

بمبادرات سالم وحوار وماشــابة ذلك ، إال أن تلك الجهات بما 

فيها اململكة العربية السعودية أرصت عىل طرح املبادرة لتثبت 

ملن اليزال بعيدا عن الحقيقة مــن املجتمعني اإلقليمي والدويل 

أن الحوار ال يجدي نفعا مع املليشيا الحوثية وان ذلك ليس إال 

مضيعة للوقت والجهد بال جدوى. 

أما الواقع فإنه يقول: إننا أمام مليشيات الزالت تعيش زمن 

الجاهلية تسعى لجرجرة الشعب خلفها إىل ذلك املستنقع املظلم 

الذي عفا عنه الزمن وأصبح عبارة عن ماض أليم ال يرجوه أحد 

من أبناء الشعب اليمني األحرار، وإن السبيل الوحيد للحوار مع 

هذه الجماعة هي امليدان والبندقية لردعها وال سبيل غريه ، وهذا 

مانتمنى أن يعيه املجتمع الدويل بما فيه دول التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية ، وبذلك االتجاه نحو إزالة هذا 

املرض الخبيث عن طريق القوة الرادعة عىل يد الجيش الوطني 

بكافة مكوناته واملقاومة الشعبية وكذلك التحالف العربي بقيادة 

اململكة العربية السعودية ،

وما يجري هذه األيام يف محافظــة البيضاء من انتصارات 

عظيمة للجيش الوطني واملقاومة الشــعبية هو عني الصواب، 

وتزامنا مع التنكيل الذي تتلقاه املليشيات سنسمع قريباً الرصاخ 

والعويل واملناشدات واالستعطاف والدعوة للجلوس عىل طاولة 

الحوار مقابل إيقاف اكتساح البيضاء كونها أصبحت قاب قوسني 

أو أدنى من النرص والخالص من عبث وبطش املليشيات. 

إذن هذه هي اللغة الوحيدة للتعامل مع املليشيا الباغية ، وال 

مجال إلضاعة املزيد من الوقت والجهد ألن ذلك ال يمثل ســوى 

إتاحة املزيد من الوقت للمليشيات لتمارس هوايتها من البطش 

والتنكيل والعبث وسفك مزيد من الدماء ونهب حقوق وممتلكات 

الناس وتقييــد الحريات وإىل ذلك من املمارســات اإلرهابية 

املليشاوية املارقة .

    لم يهنأ يحيى بن الحســين 
أثناء فترة حكمه باالســتقرار 
لحظة، فمــا إن ُيخمد ثورة إال 

وتشتعل عليه أخرى

    العنيد المتهور غادر 
مدحــورا   

ً
ذليــال صنعــاء 
منهكًا مقهورا

    راسل يحيـى بن الحسين 
أبناء عمومته في طبرستان 
طالبًا المدد فأمدوه بمئات 

الطبريين

أيوب الكهالي

احلوار ال جيدي نفعاً مع املليشيا
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يف كتابه )اليمن والغرب(، قال أورد إريك 
إنَّ القوات اإلمامية انتزعت البيضاء من يد 
اإلنجليز، وهي معلومــة مغلوطة تناقلها 
لألسف الشديد عدد من الباحثني املُتأخرين، 
والتوصيف الصحيح لهذه الجزئية ما ذكرناه 
أنًفا )أنها كانت واقعة يف الجزء الجنوبي ال 
الحماية اإلنجليزية(، وهــو ما أكده أيضاً 
املُؤرخ سيد مصطفى سالم بقوله: »ولذلك 
يعترب البيضــاء هو اإلقليــم الوحيد الذي 
استطاع اإلمام أثناء منازعاته مع بريطانيا 
أن يضمه إىل بالده، كما يعترب التعديل الوحيد 
الذي أدخل عىل الحــدود األنجلو - تركية، 
بالرغم من الحروب الطويلة بني الطرفني«.

قبل التوســع يف ذكــر تفاصيل اجتياح 
القوات اإلمامية لبالد البيضاء، وجب التذكري 
أنَّ رداع املُجاورة كانت من أوائل املناطق التي 
خضعت لحكم اإلمامة؛ وذلك بعد أْن أرسل 
اإلمام يحيى بعيل بــن محمد املطاع ومعه 
500 ُمقاتل لضبطها ديسمرب 1918م، ولم 
يكد يحول الحول حتى غادرها األخري، وحل 
يحيى بن عيل الذاري محله، ليعود املطاع بعد 
مرور عامني لتويل عمالة قضاء رداع للمرة 

الثانية، وهو أمٌر كان له ما بعده.
جدد املطاع هذه املرة العزم عىل اجتياح 
منطقة السوادية، وراسل اإلمام يحيى طالًبا 
املدد، فأرســل األخري بـ 1,000 ُمقاتل من 
أرحب وخوالن وحاشد، ومعهم أحد املدافع، 
وكان معه - أي عامل رداع - أكثر من 800 
ُمقاتل، وبأوامر من اإلمام نفسه، توىل شيخ 
مخالف العرش صالح بــن صالح الطريي 
قيادة تلك القوات ُمجتمعه؛ كونه من أهل 

املنطقة، وأدرى بمسالكها.
الهجوم اإلمامي الذي بــدأ يف 6 نوفمرب 
1921م، سبقه استعدادات ُمكثفة؛ فقد نجح 
العامل املطاع باستمالة الشيخ أحمد قايد 
الجربي إىل صفه، وأخذ منه رهائن الطاعة، 
وكانت بالد الشــيخ املذكور )آل ُغنيم( أوىل 
املناطق سقوًطا، حط يف اليوم التايل الجيش 
اإلمامي فيها، وإىل الشــيخ الطريي حرض 
أعيان املناطق املُجاورة، من آل السالل، وآل 
بصري، وآل رسحان، وآل منصور، والشيخ 
ضيف الله علوي من عبس، والشيخ طالب 
بن أحمد من َعِمد، جميعهم التزموا بالطاعة، 
ودخلوا - كما أفاد املُؤرخ اإلمامي عبدالكريم 

مطهر - يف سلك الرشاد. 
وإكمااًل للمشــهد، أترككــم مع ما قاله 
ذات املُؤرخ: »ثم انتقل الجيش من هنالك - 
يقصد من آل غنيم - ُمنتقاًل يف بالد السوادية، 
وقد هرب أهلها، وكذلــك أهل عفار وذاهبة 
ة.. فعاد باألمان ســكان وادي عمد،  والطفَّ
وهي قرى ُمتعددة.. وبعدهم طلب األمان أهل 
الطاهرية.. وكذلك أهل زهران وآل عواض.. 
ووصل مشــايخهم إىل املحطة، ثم سالطني 
أهل ذي خري مــن آل بهجة، ووصل كبارهم 
إىل املحطة، ودخلوا يف الطاعة رغبة ورهبة«.

وبحسب املُؤرخ ُمطهر أنَّ السلطان صالح 
بن أحمد الرصاص لم يخضع بســهولة، 
اســتعد للُمواجهة، وكان أخوه السلطان 
حسني رشيكه يف ذلك، وإليهما انضم الشيخ 
سالم أبو بكر، والشــيخ أحمد صالح من 
ة، ومجاميع من  ار، ومعهم أعيان الطفَّ عفَّ
املالجم، وذي ناعم، والشيخ عبدالله الخرض 
من آل ُغنيم، واألخري غــادر بلدته بعد أْن 
اجتاحتها القوات اإلمامية، ويف دوره املرُشفة 

ار تمركز أفراد من تلك القوات.  عىل عفَّ
حاول عامل رداع عيل املطاع اســتمالة 
السلطان صالح الرصاص إىل صفه، ولكن 
دون جدوى، تحصــن األخري ومن معه من 
ــار، وعن لحظات  ُمقاتلني يف حصون عفَّ
املُواجهة األوىل قــال املُؤرخ ُمطهر: »وملا لم 
تنفعه رســائل النصح، أمر موالنا اإلمام 

بمواقعته هو ومن معــه يف تلك الحصون، 
فرتب قائد الجيش جند اإلمام، فجعل أرحب 
مع املدفع يف جهة، ومعهم املقدمي - يقصد 
النقيــب محمد بن عبدالوهاب بن ســنان 
األرحبي - وأهل رداع يتقدمون إىل محالت 
ة من وراء الحصون؛ ملنع مدد العدو من  الَطفَّ
جهة الرشق، وخوالن يتقدمون إىل محالت 

معينة، بقصد الحصار ملن يف الحصون«.
وهكــذا، وبعد حصار شــديد، ومعارك 
عنيفة، تمكن قائد القــوات اإلمامية من 
معرفة الحصن الذي يتحصن فيه السلطان 
صالح الرصاص، فتم تركيز القصف املدفعي 
عليه، حتى انهارت إحدى جوانبه، وإلسكات 
قذائف ذلك املدفع، تسلل الشيخ أحمد صالح 
من حصنه املُجاور خفية، وتمرتس بالقرب 
من املدفعني، وأردى النقيب عبدالوهاب بن 
حسني أبو حليقة قتياًل، وبجانبه اثنني من 
املُقاتلني؛ األمر الذي أربك اإلماميني، وخلخل 

لبعض الوقت صفوفهم. 
بعد ثمانية أيام مــن الصمود، وبعد أْن 
يئس املُقاومون من وصول املُســاندة من 
قبيلة مــراد املُجاورة، غــادروا حصونهم 
املنيعة، فاســتولت عليها القوات اإلمامية، 
وجاءت أوامر اإلمــام يحيى بهدمها، وعن 
ذلك قال املُؤرخ ُمطهر: »ودخل املجاهدون 
إىل الحصون، واستولوا عليها، وأمر اإلمام 
بإخراب الحصــون، فوضعوا فيها الباروت 
وأشعلوه، ولم ُيؤثر فيها، ثم أخربت باأليدي، 

وبقي الجيش يعمل يف هدمها أياًما«.
سقطت السوادية، وما كان لها أْن تسقط؛ 
لوال خنوع الشــيخ أحمد الجربي ومن تبعه 
من املشــايخ، والشــيخ املذكور - كما أفاد 
املُؤرخ الحجري - من أرسة ُتنســب ألبي لهب 
بن عبداملطلب، وهي معلومة - حسب باحثني 
ُمتأخرين - غري صحيحة، وواحدة من تلفيقات 
األئمة الســالليني الذين دأبوا عىل تكريسها؛ 
لكســب مزيد من األنصــار، ولخلق عصبية 
ساللية ينعشوها وقت الحاجة، وقد استفادوا 

منها عرب تاريخهم الطويل أيما استفادة.
وبقراءة فاحصة لتاريخ بالد قيفة، نجد 
أنَّ األرس التي ساد االعتقاد أنَّها لهبية النسب، 
مثل: آل أحمد، وآل مهدي )الذهب(، وآل غنيم 
)الجــربي(، وآل محن يزيد )جرعون(، وآل 
مصعب )املصعبني(، واألخريين استوطنوا 
بيحان، نجد أنَّ معظمهم ســاندوا األئمة 
السالليني بســبب االعتقاد الخاطئ أنهم 
وإياهم أبناء عمومة، بعكس األرس األخرى، 
مثل: آل عفار، وآل الهادي، وآل عواض، وآل 
سواد، وآل الطاهر، وآل غشام، وآل منصور، 

واألخريين بطن من بطون مراد.    
وبالعودة إىل تفاصيــل الحملة اإلمامية 
عىل الســوادية، فقد خلص املُؤرخ مطهر 
- ناقــل تفاصيلها - إىل القــول: إنَّ عامل 
رداع عيل املطاع أخــذ الرهائن من جميع 
قبائل السوادية، وبنى فيها بعد أْن استأذن 
اإلمام داًرا للحكومة، واستمر يف مساعيه يف 
استمالة الســلطان صالح الرصاص، فيما 
ُعني الشيخ أحمد الجربي عاماًل لتلك الناحية.
كان ثمة خالف بني ســلطنة الرصاص 

الواقعــة شــمال رشق مدينــة البيضاء، 
ومركزها مســورة، وهي مجــاورة ملُراد، 
وُعرفــت تاريخًيا بـ )بنــي أرض(، وبني 
مشيخة الحميقاني الواقعة جنوب غرب ذات 
املدينة، ومركزها الزاهر، واألخرية مجاورة 
ليافع والعواذل، وهو الخالف الذي استغله 
اإلماميون جيًدا، فتح شــهيتهم الجتياح 
السوادية، وما بعد السوادية، وقبل التوسع 
أكثر يف نقل تفاصيل هــذه الجزئية، وجب 
التذكري أنَّ تلك املنطقة كانت قد شهدت قبل 
ذلك حرًبا بني آل الرصاص وآل الحميقاني، 
انتهــت بقتل الشــيخ عبدالــرب صالح 
الحميقاني، ليتصدر ولده الشيخ عيل - أحد 

أبطال هذه الجولة - املشهد.
بعد فشــله يف إيقاف ســيطرة القوات 
اإلمامية عىل السوادية، عاد الشيخ صالح 
أحمد الرصاص إىل بلدته مســورة، وكانت 
يف انتظاره حرب أخرى مع آل الحميقاني، 
املُسيطرين حينها عىل مدينة البيضاء، وال 
نســتطيع الجزم بتحديد طبيعة السيطرة 
الحميقانية عــىل ذات املدينة، وهل كانت 

حينها دائمة أم ُمستجدة؟ 
الوثائــق الربيطانية التي وثقت ألحداث 
تلك الحقبة اكتفت بذكر أمري البيضاء دون 
 )fo 13 416/5( ذكر اسمه، ويف الوثيقة رقم
مارس 1901م - مثاًل - وجدنا إفادة سلطان 
لحج - كان حينها أحمــد فضل العبديل - 
بأنَّ األتراك يســعون جاهدين الســتمالة 
سكان بيحان، وكذلك قبيلتي العوالق العليا 
والواحدي.. وأنَّهم يســتخدمونه الستمالة 

أمري البيضاء، وأنَّه يتحاىش ذلك.
كانت هــذه املناطق حينها ُمســتقلة، 
ولم تكن خاضعــة لألتــراك وال للحماية 
الربيطانية، باستثناء ســلطنة الواحدي، 
وخلص كاتب الوثيقة إىل القــول: »إذا ما 
اســتطاع األتراك اســتمالة أمري البيضاء 
والعوالق العليا فإنَّ طريق القوافل الرئيسية 
بني عدن وحرضموت ستغلق يف وجهنا، أو 
ستفرض الرسوم الباهظة عىل التجار الذين 

يستخدمون تلك الطريق«.
وبالعودة إىل موضوعنا، موضوع الخالف 
بــني آل الرصــاص وآل الحميقاني، فإنَّ 
الحرب الثأرية بينهم لم تتوقف خالل العام 
1922م؛ خاصة بعد أْن تمكن الشــيخ عيل 
عبدالرب الحميقاني من قتل السلطان صالح 
الرصاص ثأًرا لوالده، وكان عامل رداع عيل 
املطاع قد تواصل بواسطة عامل السوادية 
الشــيخ أحمد الجربي مع ذات السلطان، 
ومناه بعودة البيضــاء لقبضته، وحكمها 

باسم دولة اإلمامة املُتوكلية.
هذه اإلشــارة التي أوردها املُؤرخ ُمطهر 
تجعلنا نجزم أنَّ سيطرة آل الحميقاني عىل 
مدينة البيضاء كانت ُمستجدة، وأنَّها - أي 
ذات املدينة - كانت خالل السنوات املاضية 
خاضعة آلل الرصــاص، وأنَّ األمري املذكور 
يف الوثائق الربيطانية ربما يكون هو نفسه 
الســلطان صالح الرصاص، خاصة إذا ما 
علمنا أنَّه حني ُقتل كان كبري الســن، وكان 
قاتله متزوجاً من ابنة أخيه وخلفه السلطان 

حسني الرصاص، وهو األمر الذي عقد املشهد 
كثريًا، واألكثر أهمية أنَّ بعض املراجع أطلقت 

عىل املنطقة تسمية )سلطنة البيضاء(.
ارتفعــت وترية الحــرب الثأرية بني آل 
الرصــاص وآل الحميقاني، ومن شــقوق 
ذلك الخالف تســلل اإلماميون أكثر فأكثر، 
ونجحوا يف استمالة السلطان الجديد حسني 
أحمد الرصاص إىل جانبهم، ليتوجه األخري 
برفقة عامل السوادية الشيخ أحمد الجربي 
إىل صنعاء مارس 1923م، ُمستنجًدا - كما 
أفاد املُؤرخ مطهر - باإلمام يحيى، وحظي 
بوعد بتعيينه عامــاًل عىل البيضاء؛ يف حال 

خضعت األخرية للسيطرة اإلمامية.
بعد مرور ثالثة أشــهر من ذلك اللقاء، 
سلم السلطان حسني الرصاص أحد أوالده 
رهينة؛ فما كان من اإلمام يحيى إال أْن كلف 
أمري ذمار الشــاب عبدالله بن أحمد الوزير 
بإخضاع البيضاء، نفذ األخري بعد استعدادات 
ُمكثفة األمــر، وتوجه بـــ 4,000 ُمقاتل 
وبعض املدافع جنوًبا 23 سبتمرب 1923م، 
ويف رداع انضمت إليه قوات أخرى، ليمدحه 
أثناء خروجه ذاك الشاعر محمد بن يحيى 
اإلرياني بقصيدة طويلــة، قيل إنَّها - كما 
أفاد املؤرخ إسماعيل األكوع - أثارت تخوف 
اإلمام يحيى منه، وأدت فيما بعد لرفع نفوذه 
من البيضاء وإب وزبيد ووصابني وعتمة، 
وحرصه  يف ذمار، وقيل إنَّ الشاعر أراد ذلك 
ألنَّه - أي ابن الوزير - تعرض لقريب له، ومن 

قصيدته الطويلة نقتطف:
رس حيث شئت فإنَّ جندك ظافر

وانزل بحيث تــرى فأنت القاهر
تاهت بــك البيضــا ومالت نعوٌة

طرًبا وغنى يف الغصــون الطائر
شــهدت له يوم النــزال موارٌد

مشــهورة عند العــدا ومصادر
لم يتحقق حدس الشــاعر اإلرياني، فقد 
كانت البيضاء سًدا أسوًدا عىل األمري عبدالله 
الوزير وجيشه العرمرم، صحيح أنَّ آل منصور 
املالجم طلبوا األمان، وصحيح أنَّ الشيخ سالم 
أبو بكر رفع راية االستســالم، إال أنَّ غالبية 
أبناء قبائل البيضاء تصدوا للقوات اإلمامية، 
وأذاقوها األمرين، وقد حدثت أوىل املواجهات 
- كما أفاد املُــؤرخ محمد زبارة - يف بالد بني 
عمر 14 أكتوبر 1923م، حاول املقاومون الذين 
تجاوز عددهم ألـ 1,400 ُمقاتل صد الزحوفات 

اإلمامية، ولكن دون جدوى.
الشــيخ عيل الحميقاني هــو اآلخر لم 
يخضع أو يلني، قاوم وقبيلته )بنري( مقاومة 
األبطال، وقاتل قتال الشــجعان، وعنه قال 
املُؤرخ محمد زبارة ُمتحاماًل: »وتعقب هذا 
- أي تعقــب معركة بني عمر من ذي ناعم 
- إعالن الحميقاني من مشــايخ تلك البالد 
للفساد والعصيان، وتصميمه عىل التمادي 
يف البغي والطغيان، ثم تفريقه ملا وصل إليه 
من أموال النصارى يف بعض أعمار تلك البالد، 
حتى تجمعوا إليه ورتبهم بحصونه التي هي 

عىل مسافة ساعة من مدينة البيضاء«.
تتحدث الذاكرة الشــفهية عن معارك 
رشسة شــهدتها تلك الجغرافيا الصامدة، 
ُعرفــت إحداها بـ )معركة كبــد(، وفيها 
خر املُقاومون الشيخ محسن الحميقاني، 
وُعرفت الثانية بـ )معركة مشعبة(، ُهزمت 
فيهما القوات اإلمامية، وخلدهما الشيخ عيل 

الحميقاني بقوله:   
ويوم الوزير أقبــل علينا مقدما

وجا وإن قومي يف مراكز كبد نضور
وال مشعبة حيث امشايل تفلهما

وظلت تفاصح يف امساعي وامضبور

.. يتبع

البيضاء.. حائط الصد المنيع )البيضاء.. حائط الصد المنيع )١١--33((

يـــــوم الــــــوزيــــر أقــــبـليـــــوم الــــــوزيــــر أقــــبـل
بُموجب اتفاقية الحدود الشــطرية بني العثمانيني واإلنجليز مارس 1914م، كانت البيضاء واقعة يف الجزء 
الجنوبي املُحتل؛ مع العلم أنَّها لم تكن خالل السنوات املاضية خاضعة لألخريين، وهي تاريخًيا ُمرتبطة بيافع 
والعواذل وبيحان ومأرب، وألسباب ال نعلمها لم ترتبط بمعاهدة حماية مع اإلنجليز، وباحتالل اإلمام يحيى 
لها أواخر عام 1923م فرض أمًرا واقًعا، وهو األمر الذي لم يستطع فرضه عىل شبوة املُجاورة، والتي لم تدخل 

مثلها تحت الحماية اإلنجليزية، وهناك من يقول: إنَّ اإلنجليز سلموها له ُمقابل الحديدة.

      بالل محمود

البيضاء كابوس يبدد 
حلم املليشيا

أظهرت مليشــيا الحوثي اإلرهابية صورا مفربكة 
وملفقة عرب مسريتها ووسائل إعالمها املسخ.. تشري 
إىل أنها استعادت مركز مديرية الزاهر ومواقع أخرى يف 
محافظة البيضاء كعادتها التي درجت عليها يف الكذب 
والتضليل عىل الرأي العام عامة بينما يف واقع األمر ليس 

كذلك.
إذ يبدو يف الحقيقة ثمة تسلالت وزحوفات مليشاوية 
ليس إال, رسعان ما تنتهي بالخذالن والرتاجع واالنكسار 
, وبالتايل فهي ال تقوى عىل الصمود يف مواجهة طوفان 
الحق.. بركان اإلرادة الجمعية للقوة األسطورية الفوالذية 
املتحالفة من أبطال الجيش األشاوس واملقاومة ورجال 
القبائل الرشفاء , الذين قدموا أروع البطوالت وسجلوا 
أنصع صفحات الفداء والتضحية يف تاريخ اليمن املعارص 

يف إطار عملية " النجم الثاقب " إذ 
أبلوا البالء الحســن يف مقارعة ومنازلة مليشــيا 

الكهنوت اإلمامية.. ذراع اخطبوط إيران الخبيثة.
إذ تكللت تلك االنتصارات الكاسحة بتطهري مديرية 
الصومعة بالكامل ثم مديرية الزاهر وما حولها، ومازالت 

تشهد أشد املعارك الرشسة.
تمكن الجيش ورجال املقاومة وبدعم وإسناد من 
طريان التحالف من سحق العرشات بل املئات من املليشيا 
بني قتيل وجريح وأسري، ومن تبقى منهم الذ بالفرار 
ناهيكم عن اغتنام غنائم جمة متنوعة من العتاد والعدة 
)من األسلحة الثقيلة( كما شاهدنا يف قنوات ووسائل 
اإلعالم وبحســب ترصيح محافظ محافظة البيضاء 
والذي بدوره أدىل بترصيح أخري له: من أن عملية التحرير 
ســتمي قدما ولن تتوقف إال بتطهري املحافظة من 

رجس املليشيا بالكامل.
الحوثيون من جانبهم سارعوا حثيثا لكي يقطعوا 
اليقني بالوهم..ىف التعبري عن غفلة ما اعرتى انزعاجهم 
من حقيقة هزيمتهم, إذ راحوا يتهكمون,ويسخرون 
من هذا النرص املباغت..شارعني يف إيصال صوتهم إىل 
األمريكان واألوروبيني. .وعرب املوالني لهم يف الخارج: بأن 
مقاومة البيضاء ماهي إال حالة طفرة عارضة وعابرة 

لن تتكرر.
ويروجون بأن هذه املحافظة..ماهي إال مالذ شيطاني 
ملجاميع القاعدة وداعش املنظمتني اإلرهابيتني، وبالتايل 
فإن األسلحة التي ستمدونهم إياها تعبريا عن تأييدكم 

لهم, سيؤدي إىل انقالب الوضع وباال عليكم
 فحذاري حذاري.

وكما هي عادتها التي درجت عليها تلك املليشــيا 
يف تزوير الحقائق وتزييفها عمدت عىل إنتاج وفربكة 
مقاطع فيديو لعنارص من, القاعدة اإلرهابية ومن أبناء 
محافظة صنعاء وبمظاهر داعشية عىل اعتبار إنهم 
يمثلون مجاميع لتنظيم القاعدة تقاتل ضدهم يف جبهات 
البيضاء , يف محاولة مستميتة منها لتضليل الرأي العام 
الدويل واملحيل وتحديدا البسطاء من الناس بغية التحشيد 
والتعبئة يف مناطق سيطرتها والزج بهم يف محرقة تلو 
األخرى .بينما الواقع غري ذلك تماما.. يعكس حقيقة 
تحالفهم مع أولئك األفــراد واملنظمات اإلرهابية, كما 
رصح بذلك وزير اإلعالم/ معمر اإلرياني وتأكيد بعض 
املصادر اإلعالمية بذلــك , بدليل مقتل قيادي القاعدة 
لديهم واملكنى ب " أبو عبيدة الريامي" يف جبهة البيضاء. 
البيضاءوما أدراك ما البيضاء , صمود أســطوري 
الينتهي , ووفقا للمعطيات" الجيو _سياسية" كمنطقة 
اسرتاتيجية فإن تحريرها فيما إذا عقدت عزائم وشكائم 
الرجال األبطال عىل مواصلة الزحف واملقاومة والسيطرة 
عىل مركز املحافظة وبدعم طريان تحالف دعم الرشعية 
سيمنح الجيش واملقاومة مزيدا من املكاسب عىل األرض 
, وسيكون لهم اليد الطوىل يف التمدد والتوسع وعىل إثر 
ذلك سيتم فتح جبهتني جديدتني يف التوغل وهي: جبهتا 
ذمار, وإب..ومن ثم ستشكل خطورة مستفحلة عىل 
الحوثيني يف العاصمة واملحافظة صنعاء، وبالتايل سيؤدي 
ذلك إىل تأمني خط مأرب من جهة الجنوب والذي بدوره 
ســيعمل عىل تخفيف الضغط عىل جبهة مأرب والتي 
الزالت أقوى مــن أي وقت مىض، وبطبيعة الحال فإن 
هذه املعركة البطولية لقوى الرشعية أربكت حسابات 
الحوثيني املندفعني بكل ثقلهم نحو مأرب.. مأرب النرص 

املؤزر .
مليشيا الحوثي وهي ترفض عملية السالم , ليس من 
منطق قوة وإنما من ضعف ووهن , ألنها أوهن من بيت 
العنكبوت , وألن بادرة السالم صفة أو سمة من سمات 
الناس الشجعان العظماء الذين ال يمنون عىل شعوبهم 
اليسرتخصون دمائهم باســم أهل البيت والصحابة 
والتضحية املفرطة باآلخرين يف ) محرقة املوت العبثية(.
مليشــيا الحوثي وبعد أن توالت هزائمهم املنكرة 
واملتتالية يف محافظة البيضــاء.. أخذ رصاخهم يعلو 
بالعويل والولولة.. وكان ترصيح الناعق.. بما يسمى 
بالناطق الرســمي لهم يبعث عىل الرثاء، بالقول: إن 
التصعيد العسكري األخري يف البيضاء إنما يمثل إعاقة 
صارخة لعملية الســالم القائمة ليتجىل أخريا: من أن 
امليدان هو الفيصل والعامل الحاسم لفرض هذه املليشيا 
لالنصياع لحل شامل كامل يحفظ أمن اليمن وكرامة 

اليمنيني.
هاهي معارك البيضاء اليوم , تمتد أوارها. وألسنة 
لهيبهــا إىل مابعد الصومعة وأضحــى مركز مديرية 

البيضاء قاب قوسني أو أدنى من التحرير.
وهو الوعد والعهد الذي قطعه الجيش واملقاومة عىل 
أنفسهما يف تحرير أرض الوطن وال يمكن التفريط به 

كهدف أسمى عىل اإلطالق.

محمد الشبياني

  عمد اإلماميون السالليون إلى تلفيقات لخلق 
عصبية سالليه ينعشونها وقت الحاجة

  لم تخضع قبيلة الحميقاني أو تلين لإلمامة 
وقاتلت قتال الشجعان ضد الظلم والطغيان



يمنية أم إيامنية 
حينما يلبس القاتل ثوب راهب فان البعض من البســطاء 
املتدينني يطلب منه الدعاء ، وذاك ما يفتح شهية البعض ليجعل 
من الدين أداة إلشباع شــهوته يف السلطة واملال ، ويحاول أن 
يخادع املتدينني بأن طريق الجنة يمر من باب حانوته امليلء 
بالخمور  ، وحينها تكون الشعائر التعبدية عبارة عن طقوس 

ومراسيم تنصيب لتويل هذا الّدعي أو ذاك للسلطة السياسية .
وكعادة الساللة يستمر خداعها للسذج بتدوير املصطلحات 
الدينية عىل ألسنة الالمتدينني منهم بغية التوظيف للعواطف 
اليمنية املشبوبة بحب الدين لتصب يف مصلحة مقلب النفايات 

اإلمامية امليلء بفضالت األفكار ونفايات املفاهيم .
إن استشعار اإلماميني لخطورة استنهاض اليمنيني لذاتهم ، 
واستحضارهم لهويتهم القومية يف رصاعهم مع مرشوع الغزو 
الهادوي قد ألهم أساطينهم بتسويق فكرة  مطلية بكساء ديني، 
وذلك بحرف معنى الهوية عن أصلها واستعمالها كشهادة عىل 
تدين املواطن الذي ال يستطيع أن يجيب بالنفي حني سؤاله عن 

هويته " اإليمانية ". 
لقد وضعت الســاللة مصطلحي اإليمان والوطن يف مربع 
التناقض، حيث أنها أسست ألرضية ثقافية ال تقبل إال إحدى 
تلك الهويتني وبما يورث حرجا لدى السطحيني حني يختارون 

الهوية اليمنية عىل حساب " الهوية اإليمانية " .
إن الهوية اليمنية تعرب عن ذات اليمنيني من قبل اإلسالم بآالف 
السنني ، وحني جاء اإلسالم تعامل اليمنيون معه عىل أنه دين 
هداية فتمسكوا به وحملوه إىل كل أصقاع الدنيا ، ولم يطلبوا 
من أحد أن يتخىل عن هويته القومية حال اعتناقه اإلسالم كونه 

ليس بديال للهوية القومية ألي شعب من الشعوب .
إن دغدغة عواطف البسطاء باستدعاء املصطلحات الدينية 
َليحمل ُخبثا سالليا لم يرتك ملقّدس قداسة تتعاىل عىل التوظيف 

الدنيء لصالح مرشوعهم الساليل الدخيل .
إن اإليمان الذي تعنيه الساللة بمصطلح " الهوية اإليمانية 
" ال عالقة له باإليمان الذي استلهم اليمنيون معانيه من دينهم 
..ولعل اإليمان بالوالية واملبادئ اإلمامية لهو املعنى املراد بالهوية 

اإليمانية التي يروجون لها عىل حساب هوية اليمنيني .
والحق أن التوجه الساليل لقطع اليمنيني عن عراقة ماضيهم 
، ومحاولة إنسائهم حضارات أجدادهم ، والتشكيك يف إرثهم 
القومي باستدعاء املفاهيم الدينية كبديل .. لم يعد أمرا مقبوال 
لدى كل ذي لب من اليمنيني الذين يرون يف استنهاض ذاتهم 
القومية خري وســيلة لهزيمة الدخالء يف معركة الكرامة التي 

يشكل الجيش الوطني رأس حربتها يف كل امليادين .

د. أحمد ردمان

26newspaper@26sepnews.net
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١٩٨٩( الخميس ٥ ذو الحـجـة ١٤٤٢هـ - المــوافـــق ١٥ يــــولــيــو ٢٠٢١م

أكد ضرورة سرعة اإلنجاز الفتتاحه

وزير النقل يناقش مع مدير ميناء 
المخا تأهيل وإعادة تشغيل الميناء

صحة تعز تناقش تدشين مشروع
العيادات المتنقلة بالتربة 

في ندوة بعدن .. الدولة المدنية واألمن والسالم

تدشين خطة تأمين الشريط الساحلي خالل موسم نجم البلدة السياحي

المليشيا وفنون االبتزاز

اختتام المرحلة األولى من التمكين 
االقتصادي للمرأة بمأرب

المركزي ينفذ حملة واسعة
ضد الصرافين المخالفين 

تواصل فرق تفتيش البنك املركزي بالتعاون مع نيابة األموال 
العامة، وبمساندة وحدات أمنية، الحملة الواسعة ضد الرصافني 

املتالعبني واملضاربني بأسعار الرصف.
وذكر البنك يف بيان صحايف، الثالثاء، أن الحملة تهدف إىل ضبط 
التجاوزات واملخالفات باملضاربة بأسعار الرصف، واملتسببني 
يف تدهور قيمة العملة املحلية مقابل العمالت األجنبية، وضبط 
املخالفني لتعليمات البنك املركزي بعدم التعامل مع شــبكات 
الحواالت املالية املحلية غري املرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع 
التشديد عىل املنشآت الفردية ورشكات الرصافة، رسعة تصحيح 

أوضاعها وااللتزام بتنفيذ قوانني ونظم البنك.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجاوزات واملخالفات 
التي اتخذت ضدها اإلجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت 

عىل إثرها بعض محالت الرصافة املخالفة.
ويأتي اجراء البنك بعد ان شهدت العملة اليمنية هبوطا كبريا 
أمام بقية العمالت، مســببة يف مضاعفة معاناة اليمنيني الذين 
يطالبون الحكومة بإجراءات صارمة إليقاف نزيف العملة الوطنية .

القاضي العمراني.. رحيل محزن 

ناقش وزير النقل الدكتور عبد 
السالم حميد، أمس، يف العاصمة 
املؤقتة عدن، مــع مدير ميناء 
املخا الدكتور عبدامللك الرشعبي، 
التقريــر الفني واملــايل املتعلق 
بإعادة تأهيل وتشــغيل ميناء 

املخا واألعمال املنجزة فيه.
النقــل، رضورة  وأكد وزير 
رسعة إنجــاز مــا تبقى من 
األعمال الفتتاح املينــاء، ملا له 
من دور يعول عليــه يف خدمة 
عــدد من املحافظــات املحررة 
وأهمها محافظة تعز .. مشرياً 
إىل أن الوزارة ســتقوم بتقديم 
امليناء،  التسهيالت إلدارة  كافة 
وتعزيز قدرات الكادر الوظيفي 

وتلبية حقوقهم القانونية وفق 
اإلمكانيات املتاحة.

ولفــت إىل حــرص قيادتي 
وزارة النقــل ومحافظــة تعز 
عىل التنسيق املشرتك بما يكفل 
تفعيل أداء نشاط النقل البحري 
ومحاربــة الفســاد والحد من 
عمليــة التهريب لرفــد خزينة 

الدولة باإليرادات.
من جانبه اســتعرض مدير 
مينــاء املخا، الوضــع الراهن 
للميناء والجهود املبذولة لتحسني 
خدماته وتنشــيط أدائه للقيام 
بدوره الريادي واملســاهمة يف 
تحريك عجلــة تنمية االقتصاد 

الوطني

ناقــش مدير مكتــب الصحة 
العامة والســكان بمحافظة تعز 
الدكتور راجح املليكي االربعاء مع 
ممثلة منظمة ميد جلوبال تدشني 

العمل بالعيادات الطبية املتنقلة .
وخــالل اللقــاء الــذي عقد 
بحضــور فريق العمل املرشــح 
للعمل يف العيادات الطبية املتنقلة 

تم مناقشــة آلية العمل واإلعداد 
والرتتيبات لتغطية مناطق الرتبة 
وعدد من املناطق املحيطة بمدينة 
الرتبة وتقديــم الخدمات الطبية 
والعالجيــة للمواطنني من أطباء 
ومتخصصــني يتبعــون مكتب 
الصحة ودعم منظمة ميد جلوبال 

ضمن مشاريعها الطبية يف تعز.

أوىص املشاركون يف ندوة )الفيدرالية بني 
بناء الثقة السياسية واألمن والسالم( والتي 
عقدت بعدن قبل يوم أمس برضورة ارشاك 
وإملام الشباب من مختلف املكونات بمفهوم 
الفيدرالية ومميزاته املستندة عىل الالمركزية 
نحو نظام الحكم االتحادي لشكل الدولة بما 
يعزز مفهومه لدى عامة الناس.. داعني إىل 
مضاعفة الجهود يف عقد الورش واللقاءات 
واالهتمام بهذا النوع من املواضيع، بما يكفل 
من زيادة الوعي بهذا النظام الواعد الذي يأخذ 
مسارات متعددة حسب الطبيعة املكونة لنوع 

الفيدرالية اليمنية.
وكانت الندوة، التي نظمتها مؤسســة 
أنصار وحمايــة املجتمــع بالتعاون مع 

مؤسسة فريدرش ايربت األملانية قد ناقشت 
بمشاركة 35 شاباً وشابة يمثلون منظمات 
املجتمع املدني واملكونات السياسية والشباب 
املستقل ونشــطاء ومهتمني، ورقتي عمل 
حول النظام الفيدرايل وتطلعات بناء الدولة 
املدنية االتحادية الحديثة والبعد التاريخي 

للنظام الفيدرايل يف اليمن.
وهدفت الندوة التي تأتي يف إطار سلسة 
ندوات متعلقة بالفدرالية بني بناء الثقة 
السياسية واألمن والســالم خلق وعي 
وفهم حول االســتخدام األمثل للنظام 
الفدرايل الذي يناســب املجتمع وتحديد 
مدى مالئمته ملختلف االنتماءات واألطياف 

املجتمعية يف البلد.

دشن قائد قوات خفر السواحل 
بحرضموت الرائــد ركن بحري 
ماجد العوبثاني، يوم أمس بمدينة 
املكال، الخطة األمنيــة امليدانية 
لتأمني الرشيط الســاحيل خالل 
موسم نجم البلدة السياحي للعام 

2021م.
وأوضح قائد خفر الســواحل 
بحرضموت لوكالة األنباء اليمنية 
)سبأ( أن الخطة تشارك فيها قوة 
التشكيل البحري واملشاة ورسية 
اإلخــالء واإلنقــاذ والغواصني 
والتوجيه املعنوي والفرق التطوعية 
والجهات ذات العالقة كاألمن العام 

ومكتب الصحة العامة والسكان.
وأشار إىل أنه تم تقسيم سواحل 
املدن إىل قطاعات والقطاعات إىل 
مربعات بحسب مساحة السواحل، 
لسهولة السيطرة عليها، وتوزيع 
القوام البرشي واآلليات واملعدات 
يف املربعات التابعة للقطاعات كالً 

بحسب حاجته.

وشــدد عىل القوات املشاركة 
يف الخطــة األمنية عــىل توفري 
الحماية الالزمة ملرتادي السواحل 
خالل موســم البلدة، والحفاظ 
عىل سالمتهم بقدر اإلمكان من 

حوادث الغرق، مشــدداً عىل رفع 
الجاهزية والحس األمني واليقظة 
العسكرية، واإلحساس باملسؤولية 
تجــاه املواطنــني املرتددين عىل 

شواطئ حرضموت.

يتعرض املواطنني يف مناطق 
ســيطرة املليشــيا الحوثية إىل 
شتى أنواع االبتزاز واالستغالل 
املمنهج، ما حــول حياتهم إىل 
جحيم، فكل يــوم تخرتع لهم 
ماليل طهران حيلة جديدة تبتز 
فيها أموالهم لصالح جماعتها 
اإلرهابية حتى وصل بها الحال 
إىل ابتزازهم بمأكله ومرشبه غري 
مبالية بحياتهم وحياة أطفالهم 

وأرسهم.
يف اآلونة األخــرية لم تعجز 
املليشيا الحوثية حيلة يف زيادة 
االزمات عىل الســكان بفرض 
جبايــات جديدة تحــت جملة 

مــن التهديدات واملســميات، 
حني أوعــزت إىل أدواتها "عقال 
الحــارات" يف العاصمة املحتلة 
صنعاء بإيصال طــرود فارغة 
إىل كل بيت ليتم تعبئتها إجباريا 
بمبالغ مالية لرشاء أضاحي العيد 
للمقاتلني، فيما املواطن نفسه ال 

يملك قيمة دجاجة ألطفاله. 
هذه املظاريف يجب أن تعود 
للمليشيا معبأة باملال وإن كانت 
ال توجد لدى رب األرسة غري قيمة 
قوت أطفاله اليومي، ويجب أن 
تحتوي عىل اسم املواطن واملبلغ 
ورقم هاتفه، ويف حالة إن رجع 
املظــروف فارغا فيــا ويل ذلك 

املعدم فلن يجد إسطوانة الغاز 
وســيصنف "منافقاً أو عميالً"  
للرشعية، ووضعه تحت املراقبة 
باعتباره عدواً مفرتضاً، وسيتم 
حرمانه من الحصه الشهرية من 
الغاز، وسيلجأ للحصول عليه من 
سوقهم السوداء بسعر مضاعف.
السؤال الذي يراودنا جميعا 
ونكرره دوما : إىل متى سترضب 
عىل هــؤالء املواطنــني الذلة 
واملسكنةّ؟! وإىل متى سريضون 
بحياة العبيد الخاضعني للنهب 
بقوة وسطوة املليشيا اإلرهابية 
اإليرانية وطغيانها دون كرامة 

ودون حرية ّ؟!

أجرى اللواء/ محمد الجرادى مستشار وزير الدفاع 
مطلع األسبوع عملية جراحية لذراعه األير ىف إحدى 
مستشفيات مأرب وقد تكللت العملية بفضل الله 

تعاىل  بالنجاح .
 اللواء الجرادي قال إنه فضــل إجراء العملية يف 
وطنه ليعود رسيعاً إىل جبهات العزة والكرامة قريبا 

بإذن الله تعاىل .

اختتمــت أمــس بمأرب 
املرحلــة األوىل مــن برنامج 
التمكني االقتصــادي للمرأة 
والذي ينفذه مكتب الشؤون 
االجتماعية والعمل بتمويل من 
صندوق األمم املتحدة للسكان 
العام  الوضع  بهدف تحسني 
للمرأة من خالل بناء قدراتها 
وإكسابها مهارات تساعدها يف 

تحسني سبل العيش.
األوىل  املرحلــة  وتضمنت 
تأهيل 105 نساء يف مجاالت 
الخياطة واألشــغال اليدوية 
والنقــش والحنــا إىل جانب 

الكمبيوتر ومحو األمية.
وخــالل االختتــام طاف 

وكيل املحافظة عبدالله احمد 
الباكــري ومعــه مدير عام 
مكتب الشــؤون االجتماعية 
عبدالحكيم القييس بمعرض 
مخرجات دورة الخياطة واطلع 
عىل مستوى األداء واملهارات 
التي اكتسبنها املتدربات كما 
اطلع عىل مخرجــات دورة 

النقش والكمبيوتر.
وشــدد الباكري والقييس 
عىل اهمية ايجــاد معارض 
دائمة لتسويق منتجات األرس 
املنتجة وتحســني دخلها إىل 
جانب توسع برامج التأهيل 
لتشمل صناعة املواد الغذائية 

والبخور.

عارف المقطري 

عندما دخلنا أنا وصديقي إىل لقائه ملســألة فقهية كان 
العالمة العلم القايض محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله 
تغشاه يحتضن كتابا يف مسجد الزبريي حيث اعتاد أن يلتقي 
بالناس ويجيب عىل أسئلتهم،  تقدمنا نحوه فإذا بابتسامته 
تسابق ترحيبه وتزيل عنا عوائق الخوف والرهبة من حرضة 

املعرفة التي مأل صيتها اآلفاق.
كانت املســألة التي ذهبنا من أجلهــا مازالت تثري الخوف 
بالنسبة لنا ليس  لكونها خارجة عن املألوف واملمكن، ولكن ألن 
كثرياً من الذين يسمون أنفسهم مشايخ ودعاة دين ممن سبق 
اللقاء بهم قد أنكروها علينا وذهبوا بنا إىل الرتهيب من االقرتاب 
منها لكونها حسب رأيهم قد تصل بنا إىل الخروج عن الطريق 
القويم ،وهو ما نفاه القايض العمراني حني ابتسم  وبدأ بالحديث 
" ليس عليكم  يا أبنائي حرج يف املسألة فهي جائزة وممكنة لكن 
برشط العلم املسبق بها واليقني الكامل بأدوات البحث عنها وثمة 

النتائج التي يجب أن تخضع لألصل والقياس ". 
هذا هو القــايض العالمة العمراني الذي يختلف كثريا عن 
غريه من العلماء الذين يف أغلبهم يتمرتسون وراء مذاهبهم  
أو طموحاتهم السياســية والحزبيــة ويغرقون فيها حتى 
صار الفقد لرجال علماء كأمثال القايض العمراني يعد كارثة 
حقيقية عىل أمتنا اإلســالمية التي اكتســت حياتها بزيف 
النصيحة وتطرف القول وتســيس الفعل ولم تعد الوسطية 
واالعتدال واملعرفة هي من تقودنا إىل شــاطئ األمان ولذلك 

سنبقى غارقني يف فوىض الذات وضوضاء العصبية.
 ظل القايض العالمــة العمراني بعيدا عن كل الخصومات 
السياسية ومع كل الفرقاء عىل خط متساو ال يجامل هذا وال 
يمتدح ذاك وال يؤيد ويدعم رؤية أولئك، حتى جاءت املليشيا 
الحوثية حاملة معها مباخر كهنة العرص وادعية األفضلية 
ومنتهكي القوانني والقيم واألعراف، هذه الفئة الغارقة حد 
النخاع يف التعصب السيايس واملناطقي واملذهبي فلم تستطع  
البقاء بعيدا عن اإلساءة للقايض العمراني بعد أن فشلت يف 
الحصول منه عىل قليل مما يؤيد فكرتها الشيطانية وفكرها 
الضال لتبدأ يف مضايقته ونهــب مكتبته القيمة وكثري من 

التهديد والوعيد الذي ناله منهم رحمة الله تغشاه.
عاش القايض العمراني قريبا من الناس ومات والناس قريبون 
منه، وسيبقى رمزا وعلما يقتدى بسريته العطرة وأنموذجا فريدا 

ملقاومة الظلم والظلمة وادعياء السيادة والضاللة .

بيقينهم بنرص اللــه وبإيمانهم بعدالة 
قضيتهم ها هم ابطــال الجيش الوطني 
ورجال املقاومة الشــعبية واحرار القبائل 
يلتحفون السماء ويغرسون اقدامهم يف حر 
األرض التي أشــعلوها نارا لظى من تحت 
أقدام املليشيا الحوثية الكهنوتية يف أكثر من 

جبهة.
إن بيارق النرص لم تعد بعد اليوم قادرة 

عىل فــراق االبطال الذين ينســجون من 
تضحياتهم حارضا جديدا ومستقبال فريدا 
ومن دمائهم ينابيع عزة وكرامة وعدالة ال 
تســتطيع اية قوة يف العالم منع إنسيابها 
وجريانها لتصل إىل حيــث إرادة الله ثم 
ارادة شعبنا اليمني العظيم الذي يتوق إىل 
تطهري أرضه من دنس أدوات ماليل طهران 
والعيش بحرية ومساواة وليس عبيدا لسيد 

أو مرتهنا  ملجويس. 
  من الكسارة واملشــجح ورصواح إىل 
العبدية واملاهلية والزاهــر وبالقرب من 
عاصمة البيضاء إىل تعز.. كل هذه األمكنة 
تبتلع املليشيا وتصهر حقدها وجربوتها.. كل 
هذه االمكنة لم تعد غري نســخة اخرى من 
جهنم تذيق أحفاد الفرس عذاب الحريق بما 

كسبت أيديهم وبما كانوا يصنعون.

حديث األسبوعحديث األسبوع

الخدمة تحدد إجازة العيد
 

أعلنــت وزارة الخدمــة املدنيــة 
والتأمينات أن إجازة مناســبة عيد 
األضحى املبارك للعام 1442هـ لكافة 
موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ 
يوم االثنني 9 ذي الحجة املوافق 19 
يوليــو 2021م وتنتهي يوم الجمعة 
13 ذي الحجــة املوافــق 23 يوليو 
2021 .وأوضحت الوزارة يف بيان تلقته 
وكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن الدوام 
الرسمي سيبدأ يوم االثنني املوافق 26 
يوليو 2021 وذلك استنادا إىل القانون 
رقم )2( لسنة 2000م بشأن اإلجازات 
والعطالت الرسمية. وعىل أن تعترب يوم 
االحد 18 يوليو الواقعة بني إجازتني 
إجازة اســتنادا إىل مــا نصت عليه 
الالئحة التنفيذيــة لقانون الخدمة 

املدنية

ســـالمــــــات
بمناسبة حلول عيد األضحى املبارك.. 

ير صحيفة »26 ســبتمرب« وموقعها االلكرتوني أن تزف 
أسمى آيات التهاني والتربيكات لشــعبنا اليمني العظيم ويف 
مقدمته أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية  ورجال 
القبائل املرابطني يف قمم الجبال والهضاب ويف الصحاري والوديان 
وهم يرســمون بدمائهم وأرواحهم لوحة النرص عىل املليشيا 

الحوثية الكهنوتية التي عاثت يف األرض فسادا .
سائلني الله أن يعيد هذه املناسبة الدينية عىل وطننا الحبيب 
وقد تحقق له األمن واالزدهار بعد تطهريه من رجس هذه املليشيا 
الساللية وخبث مرشوعها اإليراني البغيض ونحب أن ننوه إىل 
أن الصحيفة ستحتجب ابتداًء من هذا العدد وستعاود الصدور 

بعد إجازة العيد.

عـيـد  مـبارك 


